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اهمیت بهره برداری از انرژی 
زمین گرمایی دماوند

منابع انرژی تجدیدپذیر برای توسعه انرژی 
اهمیت  زیست  محیط  از  حفاظت  و  پایدار 
انرژی  پتانسیل  دارای  ایران  می کند.  پیدا 
زمین گرمایی است. دولت ایران به استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی های 
بادی، خورشیدی و زمین گرمایی توجه دارد 
انرژی  زمینه  در  اخیر  پیشرفت های  با  و 
زمین گرمایی، سرمایه گذاران زیادی در کشور 
به سرمایه گذاری در این نوع انرژی عالقه مند 
شده اند. مطالعات زمین گرمایی در ایران از 
سال 1354 با همکاری وزارت نیرو و شرکت 
اولیه  مطالعات  شد.  آغاز  ایتالیا   ENEL
حاکی از پتانسیل تولید برق زمین گرمایی در 
چهار منطقه در شمال ایران )به ترتیب خوی 
ماکو، سبالن، سهند و دماوند در استان های 
آذربایجان غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی و 
تهران( بود. اکنون اما توسعه زمین گرمایی 
با افزایش اکتشاف و رشد صنعت در کشور 
یک  دماوند  است.  بیشتری گرفته  شتاب 
ارتفاع  به  کواترنری  استراتو-آتشفشان 
5610 متر است. توده آتشفشانی )به حجم 
حدود  400 کیلومترمکعب( یکی از بزرگترین 
و  است  خشکی  در  شناخته شده  توده های 
از جریان های گدازه تراکی آندزیت-تراکیت 
چین خوردگی  روی  بر  آذرآواری  رسوبات  و 
ایجاد شده  مرکزی  البرز  فعال  راندگی های 
ماگمایی  فعالیت  آخرین  اگرچه  است. 

آگهی مزایده
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره ۱۴0۱/3/۱۱-۶۸0/۸3

حق بهره برداری موقت از دو مورد کیوسک تنقالتی را بمدت ۱ سال و به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره ۱۵09/۸3-۱۴0۱/۵/۲۴ حق بهره برداری موقت از 
دو باب کانکس جهت تبدیل به سالن گلفروشی ) مطابق با شرایط اختصاصی مندرج در مزایده ( را بمدت ۴ سال مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده قید شده 

در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ) کتبی ( به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط اختصاصی واگذار نماید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات شرکت کنندگان و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد ایران( انجام خواهد شد. ضمنًا شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

کلیه شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را طبق اسناد موجود 
شماره  حساب  به  بانکی  معتبر  ضمانتنامه  یا  بانکی  فیش  صورت  به  سامانه  در 
700۲03۵7۴۱۸۱7 بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی 

مشاغل شهری شهرداری تبریز واریز نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده : از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴0۱/۶/۲3 
تا ساعت ۱۱ قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۶/۲7 در بستر سامانه ستاد ایران.

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران تا ساعت 
۱۱ قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴0۱/7/۶ می باشد و تنها فیش سپرده شرکت 
در مزایده را بصورت فیزیکی تا ساعت ۱۱ قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴0۱/7/۶ 
به دبیرخانه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز واقع در 

خیابان توانیر فلکه گلپارک تحویل نمایند.
۱۴0۱/7/۶ در  تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۴/30 روز  چهارشنبه مورخ 

بستر سامانه ستاد ایران در محل سازمان میادین خواهد بود.

کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم 
مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد 
رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های 
کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد  سایر اطالعات و 

جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
ضمنًا سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ 

آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود. 
تاریخ انتشار: ۱۴0۱/0۶/۲3

سعید مطّلبی 
 سرپرست سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری تبریز

 سازمان میادین
و ساماندهی مشاغل شهری

 سازمان میادین
و ساماندهی مشاغل شهری

کرمان - شهردار کرمان، از راه اندازی 24 دوربین ثبت 
تخلف شهرِی دیگر در رینگ بزرگراهی و ورودی های 
به  اشاره  با  شعرباف،  سعید  داد.  خبر  کرمان  شهر 
اینکه در دوماه اخیر، 11 سامانۀ ثبت تخلف شهری در 
رینگ بزرگراهی و ورودی های شهر، فعال و هوشمند 
ثبت  دوربین   24 نیز،  اکنون  افزود:  است،  شده 
تخلف دیگر به رینگ شهر اضافه می شود که نقش 
دارد. رانندگی   ویژه ای در کاهش تخلفات و حوادث 
وی با بیان اینکه در حال حاضر، 35 سامانۀ هوشمند 
ورودی های  بزرگراهی  رینگ  در  تخلف شهری  ثبت 

شهر کرمان وجود دارد، افزود: برای فعال سازی این 
سامانه ها، منتظر کد پلیس بودیم که پس از راه اندازی 
می شود. نظر صادر  مورد  پایان شهریورماه، کد  تا   و 
سامانه ها کاماًل  این  کرمان خاطرنشان کرد:  شهردار 
هوشمند بوده و جزو مجهزترین سیستم پایش تصویری 
در کشور محسوب می شوند که تخلفاتی ازجمله سرعت 
غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه 
حین رانندگی را بدون هیچ خطایی ثبت می کنند و 
 بالفاصله پیامک آن به گوشی رانندگان ارسال می شود.

هوشمند  سامانه های  تفاوت  به  اشاره  با  شعرباف، 

ثبت  هوشمند  سیستم های  با  شهری  تخلف  ثبت 
سرعت  سامانه ها  این  افزود:  جاده ای،  تخلفات 
و  می سنجند  مسیر  طول  در  میانگین  به صورت  را 
نصب  محل  در  نقطه ای  به صورت  سرعت  کم کردن 
 دوربین ها تأثیری در کاهش سرعت ثبت شده ندارد.
وی یادآور شد: سامانۀ هوشمند ثبت تخلف شهری، 
توسط مرکز پایش شهرداری کرمان راه اندازی شده، اما 
شهروندان در صورتی که شکایتی نسبت به جریمه های 
صادر شده از طریق این سامانه دارند، باید از طریق 

پلیس راهور پیگیری کنند.

گرگان- مگس مدیترانه ای در هجومی بی سابقه، ۸50 
هکتار از باغات گلستان را درگیر کرده که به گفته کارشناسان 
اگر اقدام همگانی انجام نشود، ۷0 درصد مرکبات استان 
آسیب خواهد دید. استان گلستان بیش از 32 هزار هکتار 
اراضی باغی با تنوع باالی محصول دارد و معیشت بسیاری 
 از خانوارهای گلستانی از طریق باغداری تأمین می شود.
مگس مدیترانه ای چند سالی است که در گلستان جوالن 
می دهد و خساراتی را به باغداران وارد می کند اما امسال 
هجوم ملخ ها بسیار شدید و بی سابقه بود و در برخی مناطق 
است.عدم  نابود کرده  را  باغداران  محصول  درصد   ۷0 تا 
آگاهی کافی باغداران در مبارزه به موقع، وجود باغ ویالهای 
پراکنده و بالاستفاده در شهرها و روستاها، گرانی ادوات و 
ابزار مقابله با آفت مگس مدیترانه ای مانند تله چسبی و 
محلول های ضدعفونی و همچنین برداشت ناقص درختان 
داخل شهر توسط شهرداری ها سبب شده که مقابله با این 
آفت اثرگذار در حوزه اقتصاد باغداران، سخت و بغرنج شود.
مگس میوه مدیترانه ای آفتی مهم بوده و خسارت آن به 
میوه ها نسبتًا زیاد و گاهی تا 100 درصد میوه ها توسط این 
آفت آلوده می شوند. این آفت در شرایط مساعد تا 12 نسل 
در سال تولید می کند و در شرایط آب و هوایی ایران تا پنج 

نسل در سال گزارش شده است. 

مگس مدیترانه ای ما را غافلگیر کرد
توابع  از  جفاکنده  روستای  اهل  باغدار  یک 
این آفت گفت: امسال  بندرگز در خصوص  شهرستان 
من  باغ  محصول  درصد   ۷0 به  مدیترانه ای  مگس 
رسیده  میوه های  نابودی  و  ریزش  باعث  و  زد  آسیب 
افزود: مگس  میرزایی،  میر  و شلیل شد.رحمت  هلو 
مدیترانه ای امسال من را غافل گیر کرد و مثل سیل و 
زلزله که یکباره نازل می شود به سرعت زیادی در مزرعه 
من منتشر شد.باغدار گلستانی ادامه داد: من تا امروز 
باغ خودم استفاده نکرده ام و  لیتر سم در  حتی یک 
اعتقاد به تولید میوه های ارگانیک دارم و عدم سمپاشی 
ببینم.وقتی  باعث شد، خسارت زیادی  در مزرعه من 
میوه های رسیده باغ آلوده به مگس مدیترانه ای شوند 
امکان سمپاشی وجود ندارد، چون سم به درون میوه 
نفوذ می کندمیرزایی توضیح داد: میوه هایی مثل هلو 
و شلیل درست وقتی که رنگ گرفتند دچار آفت مگس 
مرحله  این  در  میوه  درختان  به  اگر سمپاشی  شدند، 
انجام شود حداقل تا دو هفته میوه باغ قابل برداشت 
نیست، چنانچه میوه هایی مثل هلو و شلیل باید هر دو 
الی سه روز برداشت شوند و عماًل نتوانستم سمپاشی 

داشته باشم و خسارت زیادی دیدم.

مگس مدیترانه ای به بیش از ۸۵0 هکتار از 
باغات گلستان خسارت زد

در  هم  گلستان  کشاورزی  جهاد  نباتات  حفظ  مدیر 
خبرنگار  به  ای  مدیترانه  مگس  خسارت  خصوص 
مهر گفت: مگس مدیترانه ای به بیش از ۸50 هکتار 
باغات گلستان خسارت وارد کرده و میزان خسارت  از 
نما  حق  است.کیانوش  متغیر  درصد   ۷0 تا  دو  بین 
تاکنون  مدیترانه ای  آفت مگس  با  مقابله  برای  افزود: 
دو مرحله بسته حمایتی رایگان به ارزش ۷00 میلیون 
باغداران استان قرار داده شده است. اختیار   تومان در 

وی اضافه کرد: تله های ردیابی آفت در اختیار باغداران 
استان قرار گرفته و در صورت محرز شدن وجود آفت، 
شد. خواهد  داده  قرار  باغداران  اختیار  در  الزم   سموم 

حق نما تصریح کرد: تاکنون کنترل و مبارزه با آفت در 
سطح دو هزار و 53۷ هکتار از باغات گلستان انجام و 
عالوه بر آن با 52 کلینیک پزشکی و گیاه پزشکی بخش 
بستیم. قرارداد  تومان  میلیون   10 ارزش  به   خصوصی 

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان افزود: مبلغ 
بسته  قرارداد  کارشناسان  با  هم  تومان  میلیون   500
دست  در  را  گلستان  باغات  در  پایش  رصد  تا  شده 
پایش  رصد  هکتار   250 و  هزار   11 تاکنون  و  بگیرند 
است. شده  انجام  دولتی  و  خصوصی  بخش   توسط 
وی ادامه داد: بسته سوم حمایتی به زودی عملیاتی 
می شود و از مسئوالن استانی می خواهیم با حمایت های 
مالی خود جهاد کشاورزی را در مبارزه با آفت، یاری کنند.

 راه اندازی ۲۴ دوربین ثبت تخلف در بزرگراههای شهر کرمان 

 جوالن مگس مدیترانه ای در گلستان
  باغداران غافلگیر شدند

مازندران - مدیرعامل آب منطقه ای مازندران از تصویب 
هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار در قالب سفر رئیس 
جمهوری به بخش آب خبر دادو درباره سد فینسک 
گفت: قرار است ارزیابی مجدد درباره این پروژه انجام 
بیان  با  ابراهیم یخکشی  شود.به گزارش مهر، محمد 
ماندگی  عقب  دارای  سطحی  آب های  مهار  در  اینکه 
هستیم، افزود: عالوه بر طراحی ساخت سدها، اقداماتی 
در زمینه آب بندان ها در حال انجام است.وی با اشاره 
به شبکه های زهکشی آبیاری و نقش آن در بهره وری 
و ارتقای تولید، افزود: در این حوزه 1۷0 هزار شبکه در 
دست ساخت داریم ولی همچنان عقب ماندگی وجود 
دارد.وی با اظهار اینکه 10 درصد از اراضی دارای شبکه های 
مدرن است، گفت: باید سطح این شبکه ها از 30 هزار 
هکتار به 200 هزار هکتار افزایش یابد و در این بخش 
شاخص در کشور 30 درصد بوده ولی این میزان در کشور 
10 درصد است.یخکشی با عنوان اینکه بهره وری و توسعه 
سرمایه گذاری و اشتغال از طرح ها و مباحث مهم به 
آبی  نیروگاه ها در حاشیه منابع  شمار می رود، احداث 
سبب افزایش بهره وری و اشتغال می شود و بیش از ۸0 
 نقطه برای تولید ۸00 مگاوات برق شناسایی شده است.
در  سرمایه گذاری  حوزه های  در  اینکه  عنوان  با  وی 
بخش های مختلف به دلیل تسهیل در صدور مجوزهای 
بخش آب همراهی و مشارکت الزم را داریم، گفت: شکل 
و  آبیاری  شبکه های  در  اجتماعی  تشکل های  گیری 

زهکشی نیز مسئله بسیار مهم است.

ضرورت شکل گیری تشکل های اجتماعی
کرد:  تصریح  مازندران  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
دهیم،  مشارکت  برداری  بهره  زمینه  در  را  مردم  اگر 
بهره وری افزایش قابل توجهی خواهد داشت و الزمه 
گیرد  شکل  زمینه  این  در  تشکل هایی  که  است  آن 
دهیم. قرار  مردم  اختیار  در  را  تأسیسات  بتوانیم   تا 

مجوزها،  صدور  آب،  منابع  پایش  و  شناسایی  وی 

مأموریت ها  و  وظایف  جمله  از  را  گذاری  سرمایه 
مهم  موضوع  مالی  منابع  تأمین  گفت:  و  برشمرد 
تحرکات  و  است  سازمان  هر  پروژه های  اجرای  در 
است. گرفته  شکل  استان  در  خوبی  اقدامات   و 
میلیارد   400 و  هزار  تصویب  به  اشاره  با  یخکشی 
داشت:  اظهار  جمهوری  رئیس  سفر  قالب  در  تومان 
جذب  زمینه  این  در  خوبی  اعتباراتی  تاکنون 
بخشد. شتاب  را  طرح ها  اجرای  توانست  و   شد 

اینکه  اظهار  با  مازندران  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
هوایی  و  آب  شرایط  تغییرات  دچار  مازندران  در 
سیالبی  بیشتر  رودخانه ای  جریان  افزود:  شدیم، 
باید  محیطی  زیست  ارزیابی های  در  و  شدیم 
باشیم. داشته  هزینه ها  و  منافع  از  یکپارچه   ارزیابی 
حداقل  باید  توسعه  فرایند  براین که  تاکید  با  وی 
همه  افزود:  باشد،  داشته  پی  در  را  خسارت ها 
باید  نهاد  مردم  و  مختلف  سازمان های  تالش های 
یابد. کاهش  حداقل  به  خسارت ها  که  باشد   براین 

یخکشی با اشاره به رونق گردشگری آبی در سدها و 
منابع آبی استان از راه اندازی اولین اتوبوس آبی در سد 
برنجستانک خبر داد و گفت: برنامه هایی برای توسعه 

گردشگری آبی طراحی شده است.

بازنگری در پروژه سد فینسک
طرح های  به  مازندران  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
قرار  کرد:  اضافه  و  اشاره  حوضه ای  بین  آب  انتقال 
اجرای  و  شود  متوقف  فینسک  سد  ساخت  بود 
پیش  ارزش  مهندسی  با  متناسب  باید  طرح  این 
اجرای  شد  مقرر  استان  به  دولت  سفر  در  و  رود 
گیرد. صورت  دوباره  بررسی  و  بازنگری  طرح   این 

وی گفت: تاکید می کنیم مجمع علمی و دانشگاهی با 
بی طرفی بررسی ها و ارزیابی الزم را درباره سد فینسک 
انجام دهد و این دانشگاه از جوانب مختلف این طرح را 

بررسی و ارزیابی خواهد کرد.

با گفتارهایی از 
     ارسطو سعید

     نقی شعبانیان

     مظفر شیروانی
     شهرام احمدی

     مرتضی ابراهیمی رستاقی

     محمد عواطفی همت
     یزدانفر آهنگران
     رحیم ملک پور

     کامران پورمقدم
     سید امیرمسعود جاللی

     کیومرث سفیدی

     هومان خاکپور
     عبداله  پور

 مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:
ارزیابی مجدد سد فینسک

لرستان- معاون آبخیزداری مراتع و امور بیابان 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: 
در سطح کشور حدود ۸4 میلیون هکتار مراتع 
هستند. فقیر  آن  هکتار  میلیون   50  داریم که 
ملی  کارگروه  جلسه  حاشیه  در  وحید،  حسن 
ساماندهی  و  دام  پروانه  چرا، کنترل  مدیریت 
کوچ که در خرم آباد برگزار شد، اظهار کرد: کوچ 
عشایر بحث مهمی بوده که گاهی اوقات درون 
استانی و گاهی برون استانی است که الزم است 
شود. ایجاد  مرتبط  ادارات  بین   هماهنگی ها 

حال  در  معضلی که  مهم ترین  داد:  ادامه  وی 
توجه  با  و  بوده  مراتع  بحث  دارد  وجود  حاضر 
در سطح کشور  در حال حاضر  به شرایطی که 
ما  مراتع  از  هکتار  میلیون   50 از  بیش   داریم 
است. باالیی  عدد  که  می شوند  حساب   فقیر 

وحید افزود: ۸4.۸ میلیون هکتار وسعت مراتع 
ماست که باید راهکاری برای آن در نظر گرفته 
شود چراکه بخش زیادی از معیشت مردم و بهره 
برداران ما به این مراتع وابسته است و تمهیدات 
شود. گرفته  نظر  در  مناطق  این  در  باید   الزم 

بیابان سازمان  امور  و  آبخیزداری مراتع  معاون 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور عنوان کرد: الزم 
است در مناطق عشایری در این زمینه به سمت 
طرح های مرتع داری چند منظوره برویم، یعنی 
کلیه عوامل را در داخل مراتع در نظر بگیریم و 
بهره برداری و احیاء مراقبت مراتع به خود عشایر 
که بهره برداران هستند احاله مدیریت شود و در 
قالب کتابچه مدون از تمام پتانسیل های مرتع 
 مانند زنبورداری، شیالت و ... باید استفاده شود.

وی بیان کرد: عالوه بر اینکه مراتع حفاظت شده، 
می توانیم از منابع نیز استفاده کرده و همچنین 
مردم  معیشت  و  باشیم  داشته  اشتغال  ایجاد 
نیز تأمین شده و قاعدتًا مشکل زیست محیطی 

نیز نخواهیم داشت.

۵0 میلیون هکتار 
 از مراتع کشور فقیر هستند
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 آقای صادقی اخیرًا گزارش تحقیق و تفحص 
از مجتمع فوالد مبارکه منتشر شد و بار دیگر 
ابزار نظارتی مجلس و مشخصًا »تحقیق و تفحص« 
مورد توجه رسانه ها قرار گرفت؛ حال آن که از میان 
مجلس  کار  ابتدای  از  که  تفحص هایی  تمامی 
شورای اسالمی تاکنون درخواست و انجام شده، 
حتی یک مورد هم با واکنش قوه قضاییه مواجه 

نشده است. ایراد کار کجاست؟
این  به  کار  روال  تفحص  و  تحقیق  در  اصوال 
شکل است که پس از تکمیل بررسی، نتیجه 
که شبیه به نوعی کیفرخواست و البته به مراتب 
کیفرخواست  چراکه  می  کند.  عمل  ضعیف تر 
توسط دادستانی تهیه می شود و دستگاه قضایی 
با توجه به استقاللی که دارد، می تواند از طرفین 
درنهایت  و  کند  دریافت  را  ودفاعیاتشان  ادله 
مجلس  آن که  حال  کند.  صادر  را  نهایی  حکم 
جایگاهی  چنین  تفحص  و  تحقیق  هیات  و 
ندارد و در نتیجه نمی توان انتظار داشت نتایج 
مجلس  در  تفحص  هیات  نهایی  گزارش  و 
اجرایی  ضمانت  دارای  دادگاه  حکم  همچون 
باشد. ضمن آن که بررسی هایی که مجلس انجام 
می دهد، به اصطالح آن شکل و حالت ترافعی 
شهود  قضایی،  دستگاه  همچون  که  ندارد  را 
و طرفین احضار شوند و از آنان خواسته شود 
که ادله و دفاعیات شان را ارائه کنند و در نهایت 
تصمیم گیری شود. بلکه صرفًا یک گزارش تهیه 
می شود تا مگر با ارجاع به دستگاه قضایی، روند 
رسیدگی قضایی دنبال شود. با این همه اگر به 
همین مقدار اختیاراتی که قانون برای مجلس 
در نظر گرفته، تفحص به طور اصولی و به درستی 
انجام شود، حتی اگر گزارش تفحص در نهایت به 
مرحله ارجاع به قوه قضاییه نرسد، باز این نظارت 
می تواند به نتایج مثبت برسد. در واقع در روند 
تهیه گزارش تفحص، در مرحله نهایی دو بخش در 
نظر گرفته شده که یکی به توصیه ها و پیشنهادها 
اختصاص دارد و یکی هم به منظور تشریح موارد 
تخلفات صورت گرفته و اشاره به ابهاماتی است 
که در بررسی نهایی هیات تفحص، مورد توجه 
قرار می گیرد. حال آن که شخصًا بخش نخست 
است،  مربوط  پیشنهادها  و  توصیه ها  به  را که 
به مراتب مهمتر از بخش دیگر می دانم که مربوط 
به تشریح موارد تخلفات صورت گرفته و داوری و 
قضاوت هیئت تفحص در خصوص عملکرد افراد 
است. چون این پیشنهادها و توصیه هاست که 
می تواند با پیگیری هایی که بر عهده نمایندگان 
مجلس است، در نهایت به اصالح سازمانی منجر 
شود. به هرحال همین که گزارش یک تفحص در 
صحن علنی مجلس قرائت می شود، به خودی 

خود می تواند موثر باشد. 
این است که  اما در بحث آسیب شناسی مهم 
تحقیق و تفحص به ابزار سیاسی یا ابزار فشار 
نمایندگان بر دستگاه ها تبدیل نشود. نکته دیگر 
هم این است که پیگیری ها ساختارمند و منظم 
فراکسیون  در  مقطع  آن  در  نیست. کاری که 
شفاف سازی مدنظر داشتیم این بود که نتایج 
تخلفات  نوع  حیث  از  را  تفحص ها  نهایی 
در  اقدامات سوء،  این  منشاء  و  صورت گرفته 
یک  دهیم.  قرار  بررسی  مورد  متفاوت  رده  دو 
دسته شامل تخلفاتی که ناشی از اقدام فردی 
یا ایرادهای موردی است و دسته دیگر شامل 
تخلفاتی که ناشی از نقص قوانین و ایرادها و 
خالهای ساختاری است که البته این اقدامات 

انجام نشد. البته این کار می تواند با محوریت 
اصل  کمیسیون  یا  تخصصی  کمیسیون های 
۹0 نیز انجام شود. همین طور که معاونت های 
معاونت  یا  قوانین  معاونت  جمله  از  مجلس 
پیگیری  را  موضوع  می توانند  مجلس  نظارت 
کنند و جا دارد مجلس این اقدامات نظارتی را از 
این منظر، به ویژه با هدف اصالح ساختار و رفع 

دهند. قرار  بررسی  مورد  معایب سازمانی 

 تجربه شما در مجلس دهم در استفاده از این 
ابزار نظارتی چطور بود؟

تجربه ای که من داشتم ناظر بر این واقعیت بود 
که در برخی پرونده ها، نهادهای نظارتی دیگری 
هم ورود داشتند و اصواًل این اتفاق می افتد که 
گاهی اوقات، بعد از آغاز تفحص مجلس و گاهی 
همزمان با انجام بررسی های نمایندگان، نهادهای 
البته در مواردی هم  نیز ورود می کنند و  دیگر 
شاهدیم این نهادهای نظارتی بیرون مجلس، 
پیش از نمایندگان وارد بحث می شوند. در برخی 
موارد شاهدیم که نهادهای اطالعاتی و امنیتی یا 
نهادهای اداری همچون سازمان بازرسی یا برخی 
نهادهای قضایی پیش از مجلس یا همزمان با 
مجلس یک پرونده را مورد بررسی قرار می دهند. 
همین طور در مواردی این نهادهای بیرون پارلمان 
بعد از مجلس اما مستقل از اقدامات نمایندگان 
وارد می شوند که این مورد اخیر هم در نوع خود 
جالب است. به عنوان مثال در مورد پرونده بانک 
سرمایه که بنده نیز به عنوان یکی از اعضای هیات 
تفحص مجلس، پیگیری می کردم، شاهد بودیم 
دستگاه های امنیتی اقداماتی را انجام دادند و 
در ادامه نیز دادستانی وارد شد و پرونده ای را 
در دادسرای جرائم اقتصادی تشکیل دادند. اما 
آن چه عجیب بود این بود که وقتی درباره روند 
بنابر  پرس وجو کردم، دست کم  قضایی  پیگرد 
آن چه از طریق افرادی در دادستانی که من به آنها 
دسترسی داشتم، معلوم شد دادستانی اساسًا 
و  ندیده  را  تفحص مجلس  و  تحقیق  گزارش 
بدون اطالع از جزئیات تفحص مجلس، مستقاًل 
این که شخصًا  با وجود  ادامه  در  و  اقدام کرده 
مسئولیتی در خصوص ارائه اسناد به دادستانی 
نداشتم و صرفًا یکی از اعضای هیات تفحص 
مجلس بودم، آن گزارش را به دادستانی رساندم.  
این عدم هماهنگی و تعامل ضعیف مجلس و 
قوه قضاییه نیز یکی دیگر از مشکالت است که 
در مراحل مختلف به چشم می آید. البته این 
معضل و نقص کالن فراتر از بحث خاصی که 
درخصوص آسیب شناسی ابزار نظارتی و مشخصًا 
تحقیق و تفحص داریم، محل تامل است و در 
فساد  با  مبارزه  و  اداری  ارتقای سالمت  قانون 
سازوکارهایی  هماهنگی ها،  این  برقراری  برای 
پیش بینی شده و حتی یک شورای هماهنگی 
بود که  تشکیل شده  نظارتی هم  دستگاه های 
البته پس از مدتی فعالیت هایش متوقف شد. 

ارقام  و  آمار  بررسی  در  دیگری  نکته  یک 
تفحص ها و داده کاوی که در خصوص ۱۱ دوره 
مجلس انجام دادیم، به عنوان یکی از دیگر نواقص 
بروز کرد، تکرار مکرر درخواست تفحص از یک نهاد 
یا سازمان مشخص بود که در برخی حوزه ها حتی 
شده  تکرار  مجلس  پیاپی  دوره  در ۸  موارد  این 
و  نتایج  از  یکی  شما  این که  به  باتوجه  است؛ 
دستاوردهای تفحص در شرایط معمول را اصالح 
سازمانی عنوان کردید، آیا تکرار مکرر درخواست 

به معنای  لزومًا  سازمان،  یا  نهاد  یک  از  تفحص 
ناکامی در تحقق این اصالحات سازمانی است یا 

احیانًا ممکن است دلیل دیگری داشته باشد؟
در  ساختاری  ضعف  از   ناشی  وضعیت  این 
مجلس است. در واقع مشکل این است که این 
تفحص ها عمدتًا در حد قرائت گزارش در صحن 
قضاییه  قوه  به  ارسال گزارش  نهایتًا  یا  علنی 
اقدام  به اصطالح  مجلس  و  می شود  پیگیری 
پسینی دیگری را انجام نمی دهد. حال آن که در 
ساختار مجلس، یک معاونت نظارت پیش بینی 
شده که وظیفه مدیریت کلیه اقدامات نظارتی را 
برعهده دارد اما در همین حد فعالیت دارد که 
کمیسیون های  به  را  تفحص  درخواست  مثاًل 
مربوطه ارجاع دهد و نتایج را به هیات رئیسه 
بازگرداند و مواردی از این دست. اما این معاونت 
از  و  دهد  انجام  را  دیگری  اقدامات  می تواند 
جمله از موارد تکراری جز در شرایطی که تکرار 
درخواست یک تفحص موجه باشد، جلوگیری 
کند. البته الزمه فعال شدن معاونت نظارت در 
مجلس  داخلی  آیین نامه  اصالح  حوزه ها،  این 
است تا اقدامات نظارتی مجلس ازجمله تحقیق 
و تفحص نظام مند شود. البته منع قانونی برای 
انجام تفحص از این حیث در قانون وجود ندارد. 
به خصوص در بحث اصالح سیستمی که پیش تر 
نیز صحبت کردیم، این اقدام می تواند مثمر ثمر 
باشد. بسیاری از تفحص ها بخشی از نواقص و 
ضعف های ساختاری را آشکار می کند و اگر بانک 
اطالعاتی دقیقی از تفحص های انجام شده ایجاد 
شود، طبیعتًا می تواند به ساماندهی روند تدوین 
آن  رفع  برای  را که  دیگری  اقدام  هر  یا  طرح 
نواقص ساختاری موردنظر نمایندگان است، یاری 
نتایج  به  اتکا  با  نمایندگان می توانند  برساند و 
تحقیق و تفحصی که بر فرض در دوره پیشین 
انجام شده و مشکلی در بخشی از ساختار اداری 
و اجرایی را آشکار کرده، طرح جدیدی را تدوین 

کرده و آن نواقص را مرتفع کنند. 
اما یک مسئله مهم دیگر این است که مجلس 
انگیزه های جناحی  و  است  نهاد سیاسی  یک 
اقدامات  در  مجلس  نمایندگان  سیاسی  و 
از یک  از جمله تحقیق و تفحص  مختلفشان 
نهاد یا سازمان اداری و اجرایی تاثیرگذار است و 
واقعیت این است که نمی توان چندان ممانعتی 
در این مسیر ایجاد کرد. قاعدتًا وقتی بار سیاسی 
یک تفحص بر بار حقوقی آن غلبه داشته باشد، 
بیشتر در فضای رسانه ای موردتوجه قرار می گیرد. 
چنان که در همین بحث تفحص از فوالد مبارکه 
بعضًا گفته می شود که از این اقدام برای تغییر 
مدیران این مجتمع صنعتی استفاده که البته 
شخصًا اطالع دقیقی از صحت و سقم این ادعا 
می توان گفت که گاهی  کلی  به طور  اما  ندارم 
نمایندگان از تفحص ها و دیگر ابزارهای نظارتی 
یا  انتخابیه  حوزه  در  امتیازهایی  برای گرفتن 
حتی امتیازهای شخصی و جناحی سواستفاده 

می کنند.

احیانًا شورای هماهنگی سران قوا می تواند 
البته  این مشکل را به طور نسبی حل کند؟ 
از  پس  سه گانه  قوای  سران  هماهنگی  شورای 
در  یازدهم  مجلس  تفحص  اخیر  قرائت گزارش 
خصوص عملکرد مجتمع فوالد، صرفًا تاکید کرد که 
از گمانه زنی رسانه ای تا پیش از اعالم نظر دستگاه 

قضایی خودداری کند.
سه  سران  اقتصادی  هماهنگی  شورای  به جز 

قوه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
کند.  نقش  ایفای  راستا  این  در  می تواند  نیز 
زیرنظر  که  نهاد  این  در  آن که  به خصوص 
از  نمایندگانی  است،  فعال  ریاست جمهوری 
مجلس نیز حضور دارند. حتی در جریان تفحص 
پزشکیان  آقای  از  به نیابت  سرمایه،  بانک  از 
با  مبارزه  هماهنگی  ستاد  جلسات  از  یکی  در 
مفاسد اقتصادی شرکت کردم و گزارش تفحص 
مجلس را در اختیار این ستاد نیز قرار دادم و 
در مجموع در چارچوب فعالیت های فراکسیون 
شفاف سازی نیز تالش کردم که توجه این ستاد 
را به تخلفات و گزارش تفحص از بانک سرمایه 
جلب کنم. اما در مجموع باید بگویم که حتی 
در این ستاد هم چنین توجهی وجود ندارد و 
فراتر از این، حتی مجلس هم چنین نگاهی ندارد 
که بخواهد در راستای ارتقای سطح هماهنگی 
دستگاه ها در مسیر مبارزه با فساد تالش کند. 
در مورد شورای هماهنگی اقتصادی سران سه 
قوه نیز صرف نظر از ایرادی که به لحاظ حقوقی به 
نفس تشکیل چنین شورایی وجود دارد و باتوجه 
به آن که بعضًا اقدام به قانون گذاری می کنند یا 
برای خود جایگاه و شان قضایی قائل می شود، 
محل پرسش است اما طبیعتًا می تواند به ارتقای 

سطح هماهنگی دستگاه ها کمک کند. 

 بحث دیگری که اتفاقًا بیش از سایر مسائل 
مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفته، 
هزینه هایی است که انجام هر تفحص به همراه 
دارد. اواًل برآوردی از این هزینه ها دارید و ثانیًا با 
توجه به نافرجام ماندن اغلب تفحص ها، تکلیف 
هزینه های مالی و همچنین زمانی که برای انجام 

آن اختصاص می یابد، چیست؟ 
که  است  قرار  این  از  که  هزینه  برآورد  روند 
خود  هزینه  برآورد  تفحص  هیات  خود  گاهی 
را به هیات رئیسه می دهد که البته در بسیاری 
با  نهایت  در  اما  نمی شود  موافقت  موارد،  از 
این منظور  به  اولیه، مبلغی  تعدیل درخواست 
تخصیص می یابد. اما به قول شما همیشه این 
هزینه ها، هزینه مالی نیست و وقت و نیروی 
نمایندگان  آن که  است. ضمن  هزینه بر  نیز  کار 
معمواًل از کارشناسان کنونی سازمان بازرسی و 
دیوان محاسبات و اغلب کارشناسان بازنشسته 
هم  افراد  این  و  می کنند  استفاده  نهادها  این 
معمواًل بدون نگاه سیاسی، بررسی ها را با عینک 
کارشناسی انجام می دهند که طبیعتًا هزینه بر 

است. 

در مجموع به نظر شما آیا این هزینه ها به صرفه 
است؟

بعضًا خیر! در واقع بعضًا انجام تفحص، اتالف 
منابع و زمان است و نتیجه روشنی ندارد. اما 
اگر بخواهیم با نگاهی عمیق تر موضوع مبارزه با 
فساد را مورد بررسی قرار دهیم، نکته ای که بسیار 
حائز اهمیت است این است که این اقدامات 
باید معطوف به اصالح سیستم باشد و جنبه های 
پیشینی و پیشگیرانه را مدنظر قرار دهد. یکی از 
مهمترین مسائل نیز در این حوزه، بحث شفافیت 
سیستم است که اگر این فضا حاکم باشد و 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کار خود را 
این موارد فساد  از  انجام دهد، بسیاری  دقیق 
دستگاه ها  اگر  درواقع  نمی افتد.  اتفاق  اساسًا 
نظارت  این  با  می توان  باشند،  شفاف  کاماًل 
پیشینی از فساد و تخلف جلوگیری کرد. اگر این 
شرایط فراهم باشد، تحقیق و تفحص که از جمله 
ابزارهای مبارزه با فساد پسینی است، به صورت 
استثنا درآمده و اگر احیانًا مشکلی وجود داشت، 
مجلس وارد می شود. نکته ای هم که درباره تعدد 
و تکرار تفحص ها گفتید، مسئله مهمی است. 
همکاران  به  به شوخی  در مجلس  اتفاقًا گاهی 
می گفتم که شما مگر »تفحص چی« هستید! 
و  وقت  تفحص ها  از  یک  هر  انجام  به هرحال 
تمرکز جدی الزم دارد. حال آن که می دیدم برخی 
نمایندگان پای هر تفحصی که به جریان می افتاد، 
امضاء می کردند که بعضًا به دلیل اختالفی بود که 
یک نماینده در حوزه انتخابیه اش با یک مدیر 
دولتی داشت و از این ابزار برای اعمال فشار به 

آن مدیر استفاده می کرد. 

تشکیل  و  تفحص  درخواست  تصویب  آیا   
هیات، اختیار ویژه ای به نمایندگان عضو آن 
هیات می دهد و تکلیفی برای دستگاه های اجرایی 

برای همکاری با این نمایندگان ایجاد می کند؟
نمایندگان البته حق استعالم از دستگاه ها را دارد 
اما معمواًل دستگاه ها همکاری نمی کنند و وقتی 
هیات تفحص تشکیل می شود یا وقتی از طریق 
کمیسیون تخصصی این درخواست ها را ارسال 
می کنند، طبیعتًا تکلیف ویژه ای برای دستگاه ها 
ایجاد می شود و درواقع در آیین نامه این موضوع 
تصویب  از  پیش  حتی  که  شده  پیش بینی 
درخواست تفحص، وقتی کمیسیونی موضوعی 
آن  می کند،  مطالبه  اجرایی  دستگاه  یک  از  را 
دستگاه موظف به همکاری است. ضمن آن که 
کمیسیون های تخصصی خارج از سازوکار تحقیق 
و تفحص نیز می توانند در راستای اعمال وظایف 
نظارتی مجلس و در راستای تهیه گزارش نظارتی 
اقدام کند. در واقع این ابزارها هم وجود دارد اما 
دارد که  ویژه ای  و تفحص هم جایگاه  تحقیق 

جایگاه نظارتی نمایندگان را تقویت می کند.

آیا دستگاه ها نمی توانند از همکاری با هیات 
تفحص سر باز بزنند؟

دارند که همکاری  وظیفه  البته  بله؛ دستگاه ها 
کنند اما گاهی پنهان کاری یا استنکاف می کنند 
و بعضًا ممکن است توجیهاتی برای خود داشته 
باشند. به عنوان مثال در مورد مسائلی که پرونده 
جاری قضایی دارد، در آیین نامه نیز تاکید شده 
که امکان تحقیق و تفحص وجود ندارد. درواقع 
که  مسائلی  مورد  در  نمی توانند  کمیسیون ها 

برایشان پرونده قضایی تشکیل شده و پرونده 
جاری است، تحقیق و تفحص کنند. همچنین 
ممکن است برخی موضوعات طبقه بندی امنیتی 
داشته باشند و دستگاه ها می توانند از ارائه اسناد 
خودداری  سری  و  محرمانه  طبقه بندی  دارای 

کنند.

در  دستگاه ها  عدم همکاری  صورت  در  و 
اتفاقی  چه  استثنائات،  این  بجز  مواردی 

می افتد؟
طبیعتًا مصداق استنکاف از ارائه اسناد است و 
تخلف محسوب می شود و اگر قرار به مجازات 
باشد، طبیعتًا باید از مسیر قضایی پیگیری شود.

در بحث برخورد با نمایندگانی که احیانًا از این 
چه  می کنند،  سوءاستفاده  نظارتی  ابزار 

سازوکاری پیش بینی شده است؟
اثبات این موارد پیچیده است. چراکه اشخاص 
ابزار  این  از  غیرمستقیم  و  نامحسوس  به طور 
البته  در راستای اهداف غیر استفاده می کنند. 
همیشه سوءاستفاده شخصی نیست و گاهی 
نمایندگان در راستای پیشبرد مسائل مربوط به 
استفاده  نوع  این  به سوی  انتخابیه شان  حوزه 
از ابزار تفحص می روند. اما بجز این گاهی نیز 
نمایندگان برای استخدام و جذب نیروهای مورد 
نظرشان یا جابه جایی مدیران و مواردی از این 
دست به این سمت و سو می روند. ممکن است 
نوعی تعارض منافع شکل بگیرد که فکر می کنم 
اواًل مجلس باید راسًا مراقبت کند که معاونت 
هیات  آن  به خصوص  و  رئیسه  هیات  نظارت، 
نظارت بر رفتار نمایندگان در این راستا مسئولیت 
دارند که نمایندگان احیانًا به این سمت و سو 
نروند. نمی خواهم فرد خاصی را متهم کنم اما به 
هر حال مواردی از این دست اقدامات نمایندگان 
نیز وجود دارد و در جریان تفحص از بانک سرمایه 
گزارشی به دستم رسید که یکی از اعضای هیات 
تفحص تالش کرده بود در یکی از شعبه ها، فردی 
را به استخدام بانک در بیاورد که البته گزارشی 
که در این رابطه به دست من رسید، به هرحال 
گزارش غیررسمی بود و با این حال، موضوع را 
به اطالع دستگاه های نظارتی مربوطه رساندم که 
رسیدگی نشد. اما جا دارد هیات رئیسه برای 
با  را  موارد  این  مجلس  منزلت  و  شان  حفظ 
جدیت پیگیری کند که مهمترین کاری که باید 
انجام شود، شفاف سازی روند تفحص هاست و 
انضباطی است که باید از سوی هیات رئیسه در 

مسیر انجام تفحص ها برقرار شود.

ناکامی صدها  علت  به  پاسخ  در  دادستانی 
ده  از چند  این که چرا  و  تفحص  درخواست 
گزارش نهایی ارجاع شده به قوه قضاییه، حتی یک 
مورد هم با پاسخی از سوی دستگاه قضایی مواجه 
نشد، به عدم ارائه اسناد، نامنظم بودن این اسناد 
و همچنین عدم پیگیری نمایندگان اشاره می کند؛ 
به  ارجاع  و  گزارش  تکمیل  از  پس  نمایندگان 
دستگاه قضایی، وظیفه ای در قبال پیگیری آن بر 

عهده دارند؟
نمایندگان که وظیفه دیگری ندارند. اما این موارد 
را باید موردی بررسی کرد تا مشخص شود که چه 
تعداد از این گزارش ها به واقع مستند و مستدل 
بودند. بنابراین شخصًا نمی توانم قضاوتی داشته 
باشم؛ ضمن آن که قوه قضاییه و قضات مستقل 
هستند و حق دارند راسًا نسبت به بررسی دالیل 
اقدام کنند. اما اگر بخواهیم خوشبینانه قضاوت 
کنیم باید بگوییم که شاید آن شعبه رسیدگی 
دالیل ارائه شده از سوی هیئت تفحص مجلس 
را برای اثبات جرم یا تخلف کافی ندانسته یا فرد 
متهم در دفاعیات، موفق شده که اتهامات را رفع 
کند. البته باید این نکته نیز بررسی شود که آیا 
تمامی گزارش های نهایی تفحص مجلس که به 
قوه قضاییه ارجاع شده، روند تشکیل پرونده را 
طی کرده اند یا خیر. آیا افراد متهم احضار شده اند 
یا خیر. اما در همان تفحص بانک سرمایه، در 
حالی که دستگاه قضایی نیز مستقل از مجلس 
دستگاه  شدم  متوجه  داد،  انجام  را  اقداماتی 
قضایی اساسًا به اطالعاتی که در گزارش مجلس 
مورد اشاره قرار گرفته بود، دسترسی ندارد. حتی 
در دو مرحله اطالعات را به دستگاه قضایی ارسال 
کردم که نمی دانم در نهایت از آن گزارش  استفاده 
شد یا خیر. نکته مهم این است که حتی اگر 
بررسی قضایی  به  اقدام  راسًا  دستگاه قضایی 
کرده باشد، باز می تواند از گزارش مجلس نیز 
در  اما  نیست.  چنین  ظاهرًا  استفاده کند که 
بحث تکمیل اسناد دور از انتظار نیست. در واقع 
بسیاری از اوقات ممکن است از دید من نماینده 
یک گزارش مستدل و مستند باشد اما از دید 

قاضی چنین نباشد.

با توجه به تمامی این مباحث آیا می توان 
این طور نتیجه گیری کرد که کارکرد این ابزار 
نظارتی مجلس در نهایت از جنبه رسانه ای و تاثیری 
است که با رسانه ای شدن این موارد، از طریق فشار 

افکار عمومی برای مبارزه با فساد می گذارد؟
در  واقع  در  است.  همین  تاثیر  بیشترین  بله، 
سازوکار مجلس نیز همین که گزارش در نهایت 
در صحن علنی مجلس قرائت می شود، مدنظر 
بوده و قانونگذار نیز بیشتر به همین جنبه اعالن 
مجلس  تریبون  طریق  از  فساد  موارد  عمومی 

توجه داشته است. 

فوالد  پرونده  در  مشخصًا  اما  این  وجود  با 
مبارکه، مهمترین واکنش حاکمیت که پس از 
شبکه های  و گفت وگوی کاربران  بحث  روز  چند 
اجتماعی و رسانه ها رقم خورد، ناظر بر این بود که از 
گمانه زنی رسانه ای خودداری شود. در نهایت نیز 
اعالم شد که از پس در گزارش های تفحص مجلس 
نباید به اسامی افراد اشاره شود؛ تحلیل شما از این 
واکنش چیست و رویکرد کلی حاکمیت را به این 

مقوله چطور ارزیابی می کنید؟

البته در مورد تفحص از فوالد مبارکه من هم قبول 
نامتعارفی صورت گرفت. چراکه  اقدام  دارم که 
معمواًل متن کامل تفحص منتشر نمی شود و 
صحن  در  تفحص  از  مختصری  صرفًا گزارش 
قوا  این موضع سران  واقع  در  قرائت می شود. 
موضع درستی است. چرا که تا وقتی که رسیدگی 
اعالم  افراد  اسامی  نباید  نشده،  انجام  قضایی 
شود. این که این تفحص با چه انگیزه ای صورت 
گرفته، بحث دیگری است اما به نظر می رسد 
الگویی شبیه به آن چه در بحث حوادث دی ماه 
بدین شکل که  افتاد.  اتفاق  بودیم،  ۹6 شاهد 
ظاهرًا ابتدا گمان می کردند که انتشار این تفحص 
اما  می دهد  قرار  هدف  را  روحانی  دولت  صرفًا 
همچون اعتراضات دی ماه ۹6 که از مشهد کلید 
دیگر  به  اعتراضات  دامنه  ادامه،  در  اما  خورد 
نقاط کشور نیز تسری پیدا کرد، در این مورد نیز 
موضوع از محکوم کردن صرف دولت قبل فراتر 
رفت و به دستگاه های اطالعاتی، امنیتی، ائمه 
جمعه، روحانیت و بخش های بسیاری از نظام 
رسید، در نتیجه برخورد با گزارش تفحص هم 

تغییر کرد.

و در نهایت با اتکا به همین نگاه مترقی شما به 
مبارزه با فساد که اصالح سیستمی را هدف 
نهایی عنوان می کنید و با توجه به آن چه در این 
گفت وگو درخصوص معایب و آسیب های تحقیق 
و تفحص و نتایج حداقلی این ابزار نظارتی مجلس 
مطرح شد، آیا احیانًا حذف این ابزار در مجموع 

کمک بیشتری به اصالح سازمانی نمی کند؟
نظارتی  اختیارات  از  تفحص  و  تحقیق  البته 
نمایندگان و مجلس است و قانون اساسی بر 
آن تاکید دارد و نباید و نمی شود آن را قلب کرد 
اما می توان در راستای نظام مند کردن آن فعالیت 
و  نظارتی  ابزارهای  اگر سایر  آن که  کرد. ضمن 
دیگر دستگاه های نظارتی به درستی عمل کنند 
بخش ها  همه  به  سیاسی  نظام  مجموع  در  و 
به نحوی که  ارکان به طور مناسب وزن بدهد،  و 
روشی  با  مجلس  باشند،  نقش آفرین  احزاب 
دموکراتیک و به نحوی تشکیل شود که به ایده آل 
نزدیک شود، طبیعتًا این ابزارهای نظارتی نیز به 

این سطح نازل تنزل نمی کنند.

 و به عنوان یک مالحظه پایانی همان طور که 
مستحضرید در حاشیه بحث انتشار گزارش 
فساد  بحث  دیگر  بار  مبارکه،  فوالد  از  تفحص 
و  رسانه ای  فضای  در  موردی  یا  سیستماتیک 
از این  اتفاقًا در یک مورد  سیاسی مطرح شد و 
اظهارنظرها، جنابعالی هدف هجمه های سنگینی 
از مجموعه  نهایی شما  تحلیل  گرفتید؛  قرار  هم 
این  در  آن چه  و  سیستماتیک  فساد  مباحث 
گفت وگو درخصوص یکی از روش های مبارزه با 

فساد مطرح شد، از چه قرار است؟
ترم  و  اصطالح  سیستماتیک که  فساد  ببنید 
علمی است و در همه جای دنیا نیز با همین 
منوال، به عنوان »فساد سیستماتیک« یا »فساد 
ساختاری« شناخته می شود. اما به نظر می رسد 
وجود  اصطالح  این  از  متفاوتی  برداشت های 
دارد که این برداشت های متفاوت نیز منجر به 
است.  شده  سیاسی  فضای  یک  شکل گیری 
احمد  آقای  حتی  و  نیست  چنین  آن که  حال 
توکلی نیز به عنوان یک نیروی اصولگرا بارها به 
این مسئله اذعان کرده که نظام ما به نحوی درگیر 
فساد سیستماتیک است. در مقابل نیز برخی 
نیروهای سیاسی به بعضی سخنان رهبری ارجاع 
می دهند و نسبت به آن تعصب نشان می دهند. 
حال آن که شخضًا معتقدم بهترین تعبیر برای 
رهبری  شخص  اتفاقًا  را  سیستماتیک  فساد 

مطرح کردند.

 اژدهای هفت سر فساد؟
دقیقًا این تعبیر اژدهای هفت سر فساد که 
رهبری مطرح و تاکید کردند که هر سرش را 
که می زنی، با شش سر دیگر هجوم می آورد 
از فساد سیستماتیک است.  بهترین توصیف 
یعنی فساد به گونه ای است که اگر آن را از در 
بیرون بیندازیم، از پنجره وارد می شود. دلیلش 
یک  است.  فاسد  ساختار  است که  این  هم 
زمان شما با فرد مفسد مواجه هستید اما یک 
زمان فساد فرد به دلیل این است که ساختار 
چنین اقتضا می کند. چنان که اگر از تعبیر آقای 
را  سلمان  و  ابوذر  اگر  استفاده کنیم،  روحانی 
هم در این ساختار قرار دهیم، نعوذبالله درگیر 
فرد  اگر  است،  فاسد  وقتی سیستم  می شود. 
را شالق بزنی و حتی اعدام کنی، تغییری در 
کلیت ماجرا نخواهد داشت. بخشی از دوستان 
منتسب به جریان انقالبی یا اصولگرایان نگاهی 
شخصی و فردی و نهایتًا جناحی به فساد دارند 
و می گویند اگر فرد صالحی بیاید، مشکل فساد 
انقالب  بیانیه گام دوم  اتفاقًا در  حل می شود. 
به این مهم نیز تاکید شده که فساد و فقر با 
مسئله  این  بر  بیشتر  و  دارند  مالزمه  یکدیگر 
گرفته  به کار  صالحی  فرد  اگر  دارند که  تکیه 
شود، مشکل حل می شود. حال آن که در همان 
از طریق  بیانیه گام دوم،  انتشار  از  زمان پس 
فراکسیون شفاف سازی مجلس دهم در نامه ای 
خطاب به رهبری که بسیاری از دوستان از جمله 
کردند،  امضاء  هم  بحرینی  حسین زاده  آقای 
ضمن تقدیر و تشکر از رهبری به خاطر تدوین و 
انتشار این بیانیه، متذکر شدیم که مشکل فساد 
به این ترتیب مرتفع نخواهد شد؛ بلکه نیازمند 
سازوکار  نیز  مهم  این  است.  سیستم  اصالح 
روشنی دارد که از جمله الزاماتش می توان به 
برگزاری انتخابات آزاد، رسانه های آزاد، تفکیک 
قوا، نهادهای نظارتی مستقل، فعالیت سمن ها 
و تشکل های مردم نهاد و مواردی از این دست 
اشاره کرد. درمجموع می توان گفت دموکراسی و 

فساد با یکدیگر رابطه عکس دارند.

گفت وگو با محمود صادقی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس 

»اژدهای هفت سر«
بهترین تعریف فساد سیستمی است

در سازوکار مجلس  همین که 
گزارش در صحن علنی مجلس 
قرائت میشود، مدنظر بوده و 
قانونگذار نیز بیشتر به همین 
جنبه اعالن عمومی موارد فساد 
از طریق تریبون مجلس توجه 
داشته است.

اگر سایر ابزارهای نظارتی و 
دیگر دستگاههای نظارتی 
به درستی عمل کنند و در 
مجموع نظام سیاسی به همه 
بخش ها و ارکان به طور مناسب 
وزن بدهد، به نحوی که احزاب 
نقش آفرین باشند، مجلس با 
روشی دموکراتیک و به نحوی 
تشکیل شود که به ایده آل 
نزدیک شود، طبیعتًا تحقیق و 
تفحص و سایر ابزارهای نظارتی 
مجلس به این سطح نازل تنزل 
نمی یابند.

٨٩١ درخواست تحقیق و تفحص در تمامی ادوار یازده گانه مجلس به ثبت رسیده و از این تعداد تنها در ٧٥ مورد هیات های تفحص موفق شدند 
گزارش نهایی کارشان را مطابق آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت کنند. آن هم در حالی که از میان این گزارش ها، تنها ٣٤ مورد به 
قوه قضاییه ارجاع شده است. اما حتی این ٣٤ مورد هم به نتیجه روشنی نرسیده و دست کم می توان گفت قوه قضاییه در تمامی این حدود 
٤٢ سال، حتی به یکی از این ٣٤ گزارش تحقیق و تفحص مجلس، پاسخ نداده است. آماری که در پرونده ای مفصل که با عنوان »بازی با کارت 
نظارت« در شماره ١٧ شهریور ماه »پیام ما« منتشر شد، مورد بررسی قرار دادیم و اکنون برای موشکافی دقیق تر این موضوع، به سراغ محمود 
صادقی رفتیم. نماینده دوره دهم مجلس که در آن ٤ سال سعی کرد با تشکیل فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی 
اقداماتی را در راستای مبارزه با فساد گام بردارد و همزمان با عضویت در یکی، دو هیات تفحص همچون تفحص از بانک سرمایه به خوبی با نیک 

و بد این ابزار نظارتی پارلمان آشناست.
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اهمیت بهره برداری از 

انرژی زمین گرمایی دماوند

پیام مریاث

۱ادامه از صفحۀ

بازمی گردد،  قبل  سال   ۷300 به  دماوند 
گرم  آب  چشمه های  لرزه ای  فعالیت های 
در جناحین و خروج دود و بخار – فومرول 
از فعالیت آن  - ها در نزدیکی قله شواهدی 
ارائه می دهند. بنابراین دماوند همچنان فعال 
اخیر  بررسی های  است.  خطرناک  بالقوه  و 
طور  به  دماوند  آتشفشان  می دهد که  نشان 
فعال در حال تغییر شکل است و در معرض 
و  بهمن ها  ریزش  بخش،  بالقوه  ریزش های 
جریان های گلی قرار دارد. در بهار و تابستان 
از قله  13۸6 افزایش فعالیت و خروج دود 
تا 3 در  بزرگای 2  با  و همچنین زلزله هایی 
نزدیکی جناحین آتشفشان رخ داد. شواهدی 
از فوران در 1000 سال گذشته وجود ندارد. این 
منشاء  با  ماگماتیسم  یک کانون  آتشفشان 
پهنه  یک  از  ماگما  خروج  و  زمین ساختی 
مخروط  است.  لیتوسفر  از  کششی  تراگذر 
بر  از 600 کیلو  بیش  )دماوند جوان(  کنونی 
روی یک بنای قدیمی تر و فرسوده کوچک تر 
ساخته شده است. فعالیت دماوند با فوران 
به طور  تراکی-آندزیتی  گدازه ای  جریان های 
شده  مشخص  قله  دریچه های  از  شعاعی، 
است. فعالیت محدود آذرآواری باعث ایجاد 
الیه های آذرآواری شده است. دوره های نسبتًا 
با  آتشفشانی  فوران  فعالیت های  از  کوتاهی 
دوره های طوالنی تر فرسایش که در آن مواد 
اطراف  زهکشی  سامانه های  به  آتشفشانی 
رویدادهای  شدند.  پراکنده  و  شده  منتقل 
انفجاری گاه به گاه این تداخل بین آتشفشان 
یک  حداقل  می دهد.  نشان  را  فرسایش  و 
بهمن  بزرگ  توده  با وجود  قله  در  فروپاشی 
مواد آتشفشانی در دامنه جنوبی مشهود است. 
دامنه جنوبی از یک مخروط جوان تر تشکیل 
شده است که در 600 هزار سال گذشته بر روی 
میلیون  با قدمت 1.۷۸  قدیمی تر  توده  یک 
سال ایجاد شده است، البته پیش از این تصور 
است.  دهانه  یک  از  بخشی  بقایای  می شد 
مطالعات پیمایش حرارتی در پهنه های عمیق 
اندازه گیری  برای  دماوند  اکتشافی  منطقه 
حرارتی  جریان  و  حرارتی  تغییرات گرادیان 
)ناهنجاری( از سوی تمجیدی و همکاران در 
سازمان انرژی های نو در دهه هفتاد شمسی 
 ( منظور 26 گمانه کم ژرفا  بدین  انجام شد. 
بیشتر  شد.  حفر  منطقه  در  متر(   120-۸3
گمانه ها در سازند شمشک و کمتر )4 گمانه( 
اندازه گیری های  در سازند کرج قرار داشتند. 
ناهنجاری های گرادیان  این گمانه ها،  در  دما 
حرارتی و جریان گرمایی را در منطقه دماوند، 
با روند شمال غرب -جنوب شرق و هماهنگ 
در  آتشفشانی  سنگ های  رخنمون های  با 
منطقه نشان داد. این ناهنجاری های حرارتی 
دارد.  مطابقت  منطقه  آتشفشانی  فعالیت  با 
به  حرارتی  گرادیان  ناهنجاری  نزدیکترین 
متر   10 در  سانتی گراد  درجه  مقدار 0.۷-0.6 
به  حرارتی  جریان  ناهنجاری  بیشترین  و 
مقدار 4- 5 درجه در مناطق ناندل و بایجان 
واقع در دامنه شمالی دماوند دیده می شود. 
پتانسیل  نظر  نقطه  از  منطقه  مرتبط ترین 
و  شمالی  دامنه های  در  زمین گرمایی  انرژی 
شرقی کوه دماوند قرار دارد. کوه دماوند دارای 
چشمه های آب گرم معدنی است که شواهدی 
از گرمای آتشفشانی نسبتًا نزدیک به سطح 
زمین ارائه می دهند. چشمه های آب گرم  و 
فومرول ها و سولفاتارا در نزدیکی قله، نشان 
دهنده وجود جسم ماگمایی داغی است که 
نشان  و  دارد  وجود  آتشفشان  زیر  در  هنوز 
می دهد که دماوند، یک آتشفشان بالقوه فعال 
است. مهمترین این چشمه های آب گرم در 

آبگرم الریجان و دره هراز واقع است. 
برای اکثر کشورهای در حال توسعه، استفاده 
از منابع انرژی تجدیدپذیر معموال با بی میلی 
پیچیدگی  و  باال  هزینه  به  نسبت  دولت ها 
انرژی  است.  مواجه  نیاز  مورد  فناوری 
زمین  زیرا  است  تجدیدپذیر  زمین گرمایی 
مقدار زیادی از انرژی گرمایی تولید شده در 
طی شکل گیری سیاره را حفظ کرده و مقداری 
که در طی فرآیندهای طبیعی صرف می شود 
)مثاًل فعالیت های آتشفشانی، هدایت، تابش 
مقدار  از  بیشتر  بسیار  بسیار  اتمسفر(،  به 
انرژی  تولید  اثر  در  رفته  دست  از  گرمای 
یا  زمین گرمایی  مخزن  است.  زمین گرمایی 
سطح سیال در مخزن ممکن است در طول 
انرژی  استخراج  و  سیاالت  تولید  با  زمان 
کاهش یابد. سیاالت تولید شده را می توان 
مجددًا برای حفظ فشار تزریق کرد، اگرچه در 
صورت نبود مراقبت ممکن است این مخزن 
بیشتر خنک شود. در طول زمان، معمواًل الزم 
تولید  تا  شوند  حفر  اضافی  چاه های  است 
مخزن  سیال  فشار  و  دما  با کاهش  انرژی 

شود.  حفظ 
سامانه های گرمابی سیاالتی دارند که از طریق 
مناطقی  در  شکستگی ها  یا  سنگ ها  منافذ 
که جریان حرارت باال وجود دارد، در گردش 
نزدیکی  در  اغلب  سامانه ها  این  هستند. 
مرزهای ورقه های زمین ساختی فعال که در 
است،  داده  رخ  آتشفشانی  فعالیت های  آن 

دارند. وجود 

در  حفاظت  یگان های  تشکیل  موضوع   
کل  ستاد  توسط  کشور  اجرایی  دستگاههای 
نیروهای مسلح در تاریخ پنجم تیر 13۷۹ تدوین 
شد و به تصویب رسید. بعدتر اما اتفاقاتی که پس 
از جریان سیل سال 13۸0 در شهر جیرفت کرمان 
جریان  در  ارت  تمدن  آثار  آمدن  خاک  روی  و 
این سیل رخ داد، موجب توجه به حفاری های 
برای پیدا کردن میراث فرهنگی  غیرمجاز شد. 
مدفون شده در خاک در هر گوشه ای چاله ای 
کنده بودند و تمدنی کهن به واسطه این جریان 
گرفت.  قرار  نابودی  مسیر  در  غیرمجاز  حفاری 
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی بسیاری این حادثه را یکی از ریشه های 
سیاستگذاران  و  مدیران  توجه  انکار  غیرقابل 
به شکل گیری و توسعه یگان حفاظت میراث 

دانسته اند. در کشور  فرهنگی 

تعداد نیروها کم است
حفاظت  یگان  مورد  در  نظارتی  »گزارش 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: ماده 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون   )٣٥(
ضابطیان  بهرنگ  و  شفیعا  سعید  کشور« که 
تهیه و تدوین کنندگان آن هستند، در بخش اول 
مسائل مرتبط با کمیت و کیفیت نیروها را بررسی 
کرده و کمبود نیروی انسانی را مهمترین مسئله 
یگان دانسته است. بر اساس بررسی های این 
گزارش، وضعیت موزه های کشور بین سال 13۹5 
تا 13۹۹ نشان می دهد که افزایش 46 درصدی در 
کل موزه های فعال کشور و نزدیک به ۹ درصدی 
در موزه های وابسته به وزارتخانه رخ داده است. 
این در حالی است که در بازه زمانی مذکور به طور 
افتتاح شده  متوسط هر سال حدود 44 موزه 
است. جمع تعداد بازدیدکنندگان از موزه های کشور 

بین سال 13۹5 تا 13۹۸ نشان از افزایش 25 
درصدی دارد. بین سال 13۹5 تا 13۹۹ نیز روند 
ثبت آثار ملی افزایشی بوده است و الگوی ثبت 
محوری موجب شده تا نیاز بیشتر به حفاظت از 
آثار ملی محسوس باشد. »این موضوع متاسفانه 
با افزایش متوسط 33 درصدی در جرائم علیه 
آثار غیرمنقول و افزایش متوسط ۷۹ درصدی کل 
در جرائم علیه آثار منقول در بازه زمانی 13۹5 تا 
13۹۹ شده است.« طبق این بررسی، این آمار 
نشان می دهد که لزوم به کارگیری و تجهیز بهتر 
یگان حفاظت میراث فرهنگی امری جدی است 
این  بنابراین موضوع جذب نیروی جدید در  و 

یگان دارای اولویت است.
دیگر  موضوع  نیروها  انتخاب  با  ارتباط  در 
شایسته ساالری است. چرا که با توجه به اهمیت، 
حساسیت و ارزش باالی مادی و معنوی آثار، 
نیروهایی که وظیفه حفاظت از میراث فرهنگی را 
بر عهده دارند باید سالمت جسمی و روانی کامل 
برخوردار باشند، زیرا از این نیروها انتظار می رود در 
برخی شرایط در کوه و دره فعالیت کنند. همچنین 
داشتن قابلیت های جسمی و روانی برای روبه رو 
شدن با سختی های محیطی یک الزام حیاتی 
است. از سوی دیگر نیروهای یگان باید با مباحث 
مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری آشنایی 
و  عالقه مند  فرهنگی  میراث  به  باشند،  داشته 
برای برخورد با متخلفان و سارقان آثار فرهنگی 

آموزش های نظامی الزم را دیده باشند.

 بدون جایگاه مشخص
بیش از ۹0 درصد نیروهای یگان حفاظت 
وزارت میراث فرهنگی استخدام قراردادی هستند. 
این گزارش می گوید همین موضوع یکی از عوامل 
مهم در ایجاد عدم امنیت شغلی در نیروهاست. 

با  و  ندارند  یگان جایگاه مشخصی  »نیروهای 
تغییر مدیران، جایگاه نیروها هم تغییر می کند. 
درجه بندی و رتبه بندی نیروهای یگان انجام نشده 
نیروها  امنیت شغلی  این مهم موجب عدم  و 
مسیرهای  این،  بر  عالوه  می آید.«  به حساب 
ارتقای شغلی نیز در یگان تا حد زیادی با چالش 
به  مواجه است و به سختی امکان پذیر است. 
عکس نیروی انتظامی، در یگان حفاظت میراث 
فرهنگی، به سبب قراردادی بودن نیروها هیچکدام 
به سبب  افراد  و  ندارد  وجود  ارتقا  مسیرهای  از 
کسب تجربه و یا تحصیالت دانشگاهی امکان 

ارتقا ندارند.
اینها در حالی است که امنیت جانی و اقتصادی 
نیروها هم با چالش مواجه است. در کشوری 
با بیش از 35 هزار اثر ثبتی ملی و 26 اثر ثبت 
جهانی )این اعداد کمتر از 4 درصد کل آثار موجود 
در  تاریخی  آثار  می شود(  شامل  را  کشور  در 
محدوده های جغرافیایی وسیعی در سراسر کشور 
پراکنده هستند. همین گستردگی و پراکندگی 
موجب شده تا نیروهای یگان برای حفاظت از این 
آثار با مشکالت زیادی مواجه باشند. بررسی مرکز 
پژوهش ها می گوید این مخاطرات مصدومیت 
کارکنان و در پاره ای از موارد خطرات جانی برای 
آنها به دنبال داشته است و در درگیری با مجرمان 
و حفاران در برخی موارد احتمال آسیب دیدگی یا 
شهادت نیروهای حفاظت و همچنین مصدومیت 
یا کشته شدن مجرمان و حفاران وجود دارد. اما با 
وجود تمام این مخاطرات، »حمایت های قانونی، 
یگان  نیروهای  از  مناسب  درمانی  و  بیمه ای 

حفاظت میراث فرهنگی وجود ندارد«.

بدون رتبه بندی و سختی کار
طبق بررسی مرکز پژوهش ها، با افزایش 

شرح وظایف یگان حفاظت میراث در سال های 
اخیر، ساختار و تشکیالت مناسبی برای اداره 
است  نشده  ایجاد  آن  وظایف  انجام  و  امور 
تفکیک  و  تمایز  نبود  روند  این  دنبال  به  و 
حفاظت  »یگان  که  شده  موجب  ساختاری 
محدود و بسته باقی بماند«. به طوری که »در 
مصوب  پست  دو  از  حفاظت  یگان  استان ها 
تشکیل شده که یکی رئیس یگان و دیگری 
دامنه  به  توجه  با  اما  است  یگان  کارشناس 
و  ساختار  این  یگان  مسئولیت های  گسترده 
تشکیالت کفایت فعالیت ها در استان ها را ندارد 
و اختصاص پست مجازی تعریف شده برای 
رفع رجوع مشکالت مذکور نیز چندان مؤثر واقع 

است«. نشده 
از سوی دیگر رتبه بندی نیروها بر اساس سختی 
کار در یگان به طور مناسب صورت نگرفته است. 
اندازه  یک  به  یگان  نیروهای  کار  »سختی 
نیست، زیرا برخی از نیروها تنها به مراقبت از 
آثار می پردازند و در مکان های امن مانند موزه ها 
اما برخی دیگر، مسئول  به فعالیت مشغولند، 
از  دور  مناطق  در  آثاری هستند که  از  حفاظت 
دسترس و صعب العبور مانند تپه های تاریخی، 
غارها، کوه ها و بیابان ها قرار دارند. این نیروها در 
هر ساعت از شبانه روز ممکن است به ماموریت 
با  درگیری  شانس  طبیعتًا  و  شوند  فرستاده 
مجرمان برای آنها وجود دارد. با وجود این تفاوت 
در سختی کار، حقوق و مزایای این دو گروه با 

است«. یکسان  یکدیگر 
این گزارش در بخش دیگر به ناهماهنگی در حقوق 
پرداختی اشاره کرده و می گوید در برخی موارد 
هماهنگی کامل میان واحدهای استانی و مرکز 
وجود ندارد، به طوری که می توان گفت مستقل 

شدن واحدهای اداری و مالی استان ها موجب 
شده کنترل و هدایت مرکزی کمرنگ شود. از 
دیگر مسائل مهم یگان حفاظت میراث فرهنگی 
کمبود تجهیزات از جمله تجهیزات حفاظتی است.  
نیروهای یگان در بسیاری از موارد برای حفاظت 
از آثار فرهنگی با حفاران غیرقانونی و قاچاقچیان 
درگیر می شوند. بنابراین نیازمند تجهیزات دفاعی 
مانند باتوم، شوکر، دستبند، افشانه اشک آور و 
اسلحه هستند. گزارش مرکز پژوهش ها تاکید 
می کند: »این موضوع باید با تسریع در فرایند 
صدور کارت ضابطیت قضایی کارکنان یگان همراه 
باشد تا امکان استفاده از این سالح ها برای تمام 

این کارکنان ممکن شود.«

پیوند های گسسته 
با انجمن ها و متخصصان

با  نیروها  پیوند  به  دیگر  سوی  از  بررسی  این 
دارد و می گوید:  اشاره  انجمن ها و متخصصان 
قانون  براساس  فرهنگی  میراث  انجمن های 
مصوب  فرهنگی  میراث  سازمان  اساسنامه 
136۷ تشکیل شدند و نقش مهمی در حفاظت 
مردم گزارشات  می کردند.  ایفا  فرهنگی  آثار  از 
منعکس  انجمن ها  به  را  غیرمجاز  حفاری های 
سازمان  به  را  اطالعات  انجمن ها  و  می کردند 
از  بسیاری  در  می کردند.  نقل  فرهنگی  میراث 
موارد اعضای انجمن با خودروی شخصی و به طور 
خودجوش برای بازدید از آثار تاریخی در مناطق 
دوردست مانند تپه های تاریخی اقدام می کردند. 
»این انجمن ها حدودًا تا اواسط دهه 13۸0 فعال 
بودند، ولی از آن زمان تاکنون به حاشیه رفتند 
و نقش و کارکرد قبلی خود برای حفاظت از آثار 
میراثی را از دست دادند.« این بررسی پیامد این 
اتفاق را در ایجاد فشار مضاعف بر نیروهای یگان 

است. دیده 
حفاظت  یگان  نیروهای  گذشته  در  همچنین 
ازجمله  متخصصان  با  نزدیک تری  ارتباط  در 
باستان شناسان بودند و این ارتباط تنگاتنگ و 
نزدیک هم موجب عالقه نیروهای یگان به آثار 
فرهنگی بود و هم اطالعات علمی و آگاهی آنها 
نسبت به موضوعات مربوط به میراث فرهنگی 
و  پیوند  این  امروزه  »اما  می داد،  افزایش  را 
نیروهای یگان حفاظت  ارتباط کمرنگ شده و 
کمتر از گذشته دانش، اطالعات، عالقه و انگیزه 
پیشنهاد  دارند«.  فرهنگی  آثار  از  برای حفاظت 
برگزاری  که  است  این  گزارش  نویسندگان 
دوره های آموزشی و ایجاد شرایطی که نیروهای 
یگان مخصوصًا نیروهای تازه وارد فرصت بیشتری 
برای ارتباط با کارشناسان میراث فرهنگی فراهم 
کند و انگیزه آنها برای حفاظت را افزایش دهد.

چند پیشنهاد
که  می کند  پیشنهاد  نهایت  در  بررسی  این 
برای حل این مشکالت مواردی در دستور کار 
مجلس و دیگر نهادهای سیاستگذار قرار گیرد؛ 
تشکیالت  و  تعیین وضعیت ساختار  از جمله 
مأموریت های  و  وظایف  به همراه  متناسب 
اعتباری  ردیف های  اختصاص  و  یگان  محوله 
مستقل در بودجه های سنواتی، تصویب قانون 
و  غیرمجاز  کاوش های  جرائم  با  مقابله  برای 
در  مجازی  فضای  بر  نظارت  ستاد  راه اندازی 
احیا  فرهنگی،  میراث  حفاظت  یگان  مجموعه 
ایجاد  انجمن های میراث فرهنگی و  و تقویت 
انجمن ها  بیشتر  همکاری  برای  مناسب  بستر 
میراث  حفاظت  یگان  با  مردمی  نهادهای  و 
یگان  نیروهای  برخورداری  امکان  فرهنگی، 
و  مسئولیت  بیمه  مثل  حمایتی  بیمه های  از 
ماده  اجرای  دیگر  پیشنهاد  درمانی.  بیمه های 
)35 ( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
در  حفاظت  یگان های  تشکیل  مورد  در  کشور 
دستگاه های اجرایی است که ذیل آن به تبدیل 
وضعیت استخدامی کارکنان فعلی یگان حفاظت 
نوع  از  بلندمدت،  وظایف  با  فرهنگی  میراث 
اشاره  رسمی  پیمانی/  استخدام  به  قراردادی 

است. شده 

بررسی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با وجود اهمیت یگان حفاظت میراث فرهنگی، به آن توجه الزم نشده است

یک یگان بدون امنیت شغلی
نیروهای یگان جایگاه مشخصی ندارند و با تغییر مدیران، جایگاه نیروها هم تغییر می کند. درجه بندی و رتبه بندی این 

نیروها انجام نشده و آنها هیچ گاه ارتقا نمی یابند

سختی کار نیروهای یگان به 
یک اندازه نیست، زیرا برخی 

از نیروها تنها به مراقبت از 
آثار می پردازند و در مکان های 
امن مانند موزه ها به فعالیت 

مشغولند، اما برخی دیگر، 
مسئول حفاظت از آثاری 

هستند که در مناطق دور از 
دسترس و صعب العبور قرار 

دارند. این نیروها در هر ساعت 
از شبانه روز ممکن است به 
ماموریت فرستاده شوند و 
شانس درگیری با مجرمان 

برای آنها وجود دارد. اما حقوق 
و مزایای این دو گروه با 

یکدیگر یکسان است

|پیام ما| یگان حفاظت میراث فرهنگی با وجود سختی کار و اهمیت مسئولیت هایش با مشکالت فراوانی روبه روست؛ مسائلی مرتبط با امنیت 
شغلی نیروها، ساختار سازمانی یگان و ضعف پیوندهای اجتماعی نیروها با جوامع محلی. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تازه  ای به یگان 
حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته و مشکالتش را برشمرده است. این گزارش می گوید با توجه به اهمیت نقش این یگان 
در پاسداری از میراث فرهنگی کشور، الزم است که مجلس و سایر نهادهای مرتبط اقدامات موثری انجام دهند. مرکز پژوهش های مجلس همچنین 
پیشنهاد می کند که انجمن های میراث فرهنگی احیا و تقویت شوند و ماده )3۵( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در زمینه های چگونگی 

ساماندهی، تسلیح، آموزش و نظارت بر عملکرد به درستی اجرا شود و نظارت دقیقی بر تحقق مفاد آن صورت گیرد.

افزایش 33 درصدی جرائم 
علیه آثار غیرمنقول و افزایش 
۷۹ درصدی جرائم علیه آثار 

منقول در بازه زمانی 13۹5 تا 
13۹۹ نشان می دهد که لزوم 
به کارگیری و تجهیز بهتر یگان 
حفاظت میراث فرهنگی امری 
جدی است و بنابراین موضوع 

جذب نیروی جدید در این 
یگان دارای اولویت است
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
ریل  جابه جایی  استان سمنان گفت:  دستی 
تپه حصار  تاریخی  محوطه  میان  از  قطار 
دامغان برای ثبت جهانی آن ضروری است به 
با حضور مسئوالن  همین دلیل در جلسه ای 
ملی و استانی در محل نهاد ریاست جمهوری، 
شرایط اجرایی شدن این موضوع بررسی شد.
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
امیر  دستی،  صنایع  و  فرهنگی، گردشگری 
کرم زاده با بیان اینکه جابه جایی ریل راه آهن 
از محوطه تپه حصار دامغان از مصوبات سفر 
استانی رئیس جمهور و هیات دولت به استان 
است ابراز داشت: جلسه ای به همین منظور، 
حضور  با  و  رئیس جمهور  معاون  ریاست  به 
سمنان،  استاندار  هاشمی  سیدمحمدرضا 
راه  وزیر  معاونان  راه آهن،  شرکت  مدیرعامل 

برگزار شد. از مسئوالن  و جمعی 
او افزود: تپه حصار دامغان در استان سمنان 
در کنار تپه تاریخی سیلک کاشان و محوطه 
تاریخی شوش، جزو تپه های شاخص کشور 
و  فرهنگی، گردشگری  میراث  است.مدیرکل 
صنایع دستی استان سمنان با اشاره به اینکه 
تمام محوطه های تاریخی بعد از این سه تپه 
قرار می گیرند گفت: این تپه ها از نظر تمدنی، 
مختلف  دوره های  سفال های  فلز،  تولید 
و  برخوردارند  باالیی  اهمیت  از  خط  ابداع  و 

به نوعی، تابلوی تاریخ و تمدن ایران هستند.
کرم زاده با بیان اینکه این سه تپه تاریخی با 
موقت  فهرست  در  دیگر  تاریخی  دو محوطه 
اضافه کرد:  دارند،  قرار  ثبت جهانی  پیشنهاد 
حصار  تاریخی  تپه  مرکز  از  قطار  ریل  عبور 
دامغان، باعث شده که ثبت جهانی تپه حصار 

روبه رو شود. با مشکل 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
کرد:  عنوان  سمنان  استان  صنایع دستی 
دامغان  شهر  محدوده  در  باستانی  تپه  این 
در  آهن  تپه های عصر  به عنوان مرجع علمی 
مسیر  اصالح  با  و  است  شده  شناخته  دنیا 
راه آهن  همراهی  با  تپه  این  در  راه آهن  ریل 

جمهوری اسالمی ایران، امید به ثبت جهانی 
از  یکی  دامغان  می شود.تپه حصار  زنده  اثر 
تاریخ  از  مهم ترین محوطه های دوران پیش 
محوطه  این  قدمت  و  است  ایران  فالت  در 
قبل  سال   500 و  هزار  هفت  به  باستانی 

بازمی گردد.
فرهنگی  اصلی  دوره   باستانی، سه  تپه  این 
از اواخر نوسنگی تا پایان عصر مفرغ را در 
تمدن  دیرینگی  و  قدمت  و  دارد  نهان  خود 
نخست  هزاره  تا  چهارم  هزاره  به  تپه حصار 

می رسد. میالد  از  پیش 
تپه حصار دامغان در سال 1310 به شماره 40 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جابه جایی ریل قطار از تپه حصار بررسی شد
محوطه

ایجاد کارخانه فوالد به معنی 
از بین بردن محوطه باستانی 
قره حسنلو نیست و همچنین 

حفاظت از محوطه باستانی 
قره حسنلو نیز به معنی 

ممانعت از فعالیت کارخانه 
فوالد نیست و هردو در کنار 

هم می توانند اتفاق بیفتند

سرپرست میراث فرهنگی اردبیل:
کارخانه فوالد خارج از محوطه قره حسنلو است

فرهنگی گردشگری  میراث  اداره کل  سرپرست 
پی ریزی  اردبیل گفت:  استان  دستی  صنایع  و 
متری   3300 محوطه  از  خارج  فوالد،  کارخانه 
از  بعد  و  دارد  قرار  قره حسنلو  باستانی  محوطه 
مورد  در  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  نظر  اعالم 
حریم آن، طبق ضوابط برای حفظ و صیانت از 
محوطه باستانی اقدام خواهد شد.فردین عینی 
به ایرنا گفت: عرصه بنای تاریخی قره حسنلو در 
ثبت ملی این اثر مشخص است اما حریم آن 
با نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی وزارتخانه  باید 
تعیین شود و در این رابطه رئیس پژوهشگاه در 
مردادماه از محوطه بازدید کرد. در نخستین جلسه 
شورای فنی در پژوهشگاه، حریم بنای تاریخی 
قره حسنلو تعیین می شود و در پیمایش اولیه 
برای شناسایی محوطه تاریخی در تیرماه 1400 و 
با شناسایی اولیه 2 هکتار از زمین مد نظر به دلیل 
احتمال تاریخی بودن آن مشخص شد و بعدها 
با گمانه زنی و شناسایی دقیق تر 3300 متر از این 
بیان  با  داده شد.او  تشخیص  تاریخی  محوطه 
اینکه در کاوش نجات بخشی بنایی به مساحت 
۹00 مترمربع از این محوطه 3300 متری کشف 
شد، گفت: عرصه محوطه باستانی قره حسنلو بر 
اساس شواهد و نتایج به دست آمده از کاوش 
و مطالعات انجام شده تعیین شده است.عینی 
فعالیت کارخانه  برای  مجوز  صدور  اضافه کرد: 

اداره کل  اختیارات  به هیچ وجه در حوزه  فوالد 
به  فقط  اداره کل  این  و  نیست  میراث فرهنگی 
زمین  در  باستانی  محوطه  مورد  در  استعالمات 
کارخانه فوالد جواب داده است که طبق آن محوطه 
تاریخی مشخص شده و فعالیت در آن بخش 
ممنوع اعالم شده است.او یادآور شد: نظرات و 
و  حفاظت  نوع  مورد  در  مختلفی  دیدگاه های 
نگهداری از بنای تاریخی قره حسنلو وجود دارد 
اما چگونگی حفاظت از این بنا و اقدامات آتی 
در این محوطه باستانی باید با نظر پژوهشگاه 
میراث فرهنگی انجام شود و اداره کل منتظر اعالم 
نظر این مرجع باالدستی است.عینی همچنین 
محوطه  این  در  شده  تدفین های کشف  درباره 
گفت: چهار تدفین به همراه اشیا و وسایلی در 
این محوطه و طی کاوش نجات بخشی کشف 
شده اند که همه آثار به دست آمده بعد از ثبت در 
مخزن مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی 
نگهداری می شوند.در حالی که فعالیت کارخانه 
فوالد سبب نگرانی کارشناسان و فعاالن میراث 
تاکید کرد:  او  شده،  اخیر  روزهای  در  فرهنگی 
ایجاد کارخانه فوالد به معنی از بین بردن محوطه 
باستانی قره حسنلو نیست و همچنین حفاظت از 
محوطه باستانی قره حسنلو نیز به معنی ممانعت 
از فعالیت کارخانه فوالد نیست و هردو در کنار هم 

می توانند اتفاق بیفتند.
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 گزارش همایش »چالش های مدیریت جنگل های زاگرس« 

زاگرس دیگر زادآور نیست
در زمان کمبود منابع مالی مدیر باهوش به فکر استفاده از ظرفیت سایر منابع، نظیر مردم محلی و مشارکت می افتد

| پیام ما | »چالش های مدیریت جنگل های زاگرس« عنوان همایشی بود که سه شنبه بیست و دوم شهریور ماه به همت جمعیت 
توسعه پایدار جنگل، دانشگاه تربیت مدرس و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد. در این همایش آنچه مورد توجه 
سخنرانان قرار داشت،  مقوله آفت ها بود و دست اندازی هایی که انسان ها به واسطه معیشت در این عرصه ها انجام می دهند. راهکار 
نیز از نگاه همگی بر مشارکت مردمی در مدیریت این عرصه ها در کنار تدوین یک سند باالدستی استوار بود. سندی که در قالب یک 
برنامه جامع بتواند تمام ذینفعان را گرد هم آورد و از پراکنده کاری و موازی کاری چنان که رسم دستگاه های دولتی در ایران است 
جلوگیری کند. در غیر اینصورت شرایط از آنچه امروز می  بینیم بدتر خواهد شد و حیات و تنوع زیستی نه تنها در غرب ایران بلکه در 

فالت مرکزی به خطر خواهد افتاد.

|  
رنا

 ای
 |

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  

و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14016031۹0۹10012۷1 -1401/06/12 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد ایزدی فرزند عباس  بشماره شناسنامه 332 صادره از 
جیرفت در ششدانگ یک قطعه زمین جهت الحاق با پالک 11 فرعی از 6۸1 اصلی  به مساحت ۹۸00 مترمربع 
پالک - فرعی از 6۸1 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 11 فرعی از 6۸1 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد 
روستای تل شیراز بخش 45 کرمان  خریداری از مالک رسمی  )خود متقاضی( محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/06

 مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک 

ول
ت ا

نوب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب    
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای  شماره 14016031۹0۷۹000051 - 1401/02/1۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سهراب سعیدی تم میری فرزند چراغ به شماره شناسنامه  6645 صادره از کهنوج در یک باب خانه  به مساحت 
2۹3 متر مربع پالک 16۷1 فرعی از1۸۸ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۸۸ اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب 
–بلوار شهید پیکان کوچه اندیشه 5 بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم بیگ مرادی ورثه مرحوم عبدالمهدی 
مهیمی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:13۷
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/0۹

  تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/06/23
 محمد کردستانی
 رئیس ثبت اسناد امالک 

وم
 د

ت
نوب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14016031۹0۹10003۸۷ -1401/02/2۷ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود ناصری فرزند محمد  بشماره شناسنامه 433 صادره از 
عنبرآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4250۷ مترمربع پالک - فرعی از 5۹ - اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 5۹ - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد دهنوهللا وردی خان  خریداری از مالک رسمی  آقای 
محمود ناصری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/23

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/06
 مصیب حیدریان 
رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14016031۹0۹1001311 -1401/06/16 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود دانشی فرزند حاجی  بشماره شناسنامه 3۹1 صادره از عنبرآباد 
جبالبارز در ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر نخیالت و موتور پمپ به مساحت 33512/65 مترمربع پالک - 
فرعی از32 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۹ فرعی از 32 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد اراضی احمدآباد 
طیاری  خریداری از مالک رسمی  آقای محسن طیاری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
  تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/06

 مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14016031۹0۹10003۸۹ -1401/02/2۷ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود ناصری فرزند محمد  بشماره شناسنامه 433 صادره از عنبرآباد 
در ششدانگ یک قطعه باغ و زمین به مساحت 3۷00۹ مترمربع پالک - فرعی از 5۹ - اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 5۹ - اصلی قطعه یک بخش 45 کرمان واقع در عنبرآباد روستای دهنوهللا وردی خان  خریداری از مالک 
رسمی  آقای محمود ناصری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/06

  مصیب حیدریان
 رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14016031۹0۹1000۹51 -1401/04/21 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  معصومه احمد یوسفی سرحدی فرزند مراد  به شماره شناسنامه 0 صادره 
از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 20۷ مترمربع پالک - فرعی از4۹ - اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 4۹ - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد محمد آباد بی بی شهری  بخش 45 کرمان  خریداری از مالک 
رسمی  خانم فرخنده امیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/23

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۷/06
  مصیب حیدریان 
رئیس ثبت اسناد امالک
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

مدرک فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی اینجانب 
نبی تتری فرزند تقی به کدملی۴۸۵0۱۵۸0۶۴صادره 
از پلدختر در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری 
صادره از واحد دانشگاهی پیام نور پلدختر مفقود شده 

است و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه پیام نور استان لرستان 
به نشانی خرم آباد،کهریز- جنب دانشگاه علوم 

پزشکی لرستان تحویل دهد

فرزند  حسینی  امیررضا  سید  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
عنایت هللا به شماره شناسنامه 3۴09 صادره از تهران در 

مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی 
بردسیر با شماره ۴۱۲9-۱39۱/0۴/۲7 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر ارسال نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱/0۶/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴0۱/0۶/۲3
تاریخ انتشار نوبت سوم : ۱۴0۱/07/0۶

آبش  نورانی  سحر  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
به شماره شناسنامه 03۱۱0۶9۶۴9  احمدلو فرزند احمد 
صادره از کرج در مقطع كارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی 
اجرایی عمران صادره از واحد دانشگاهی قزوین با شماره 
33۱7۵۴9 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوین بلوار نخبگان 
– باالتر از پونك كد پستی ۱۵۱9۵-3۴۱99 و صندوق 

پستی: 3۴۱۸۵۱۴۱۶ ارسال نماید. 
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در موضوع زاگرس باید واقعیت ها را بپذیریم 
و بر اساس آن اقدامات را انجام دهیم. ما 
با شش میلیون هکتار عرصه مواجهیم که 
زادآوری آن در حد صفر است. درختان در 
زاگرس عمدتا پیر و دارای ضعف بیولوژیک 
هستند و وضع تاج پوشش و تنوع گونه ای 
وابستگی  همچنین  است.  ضعیف  هم 
کشت  کنار  در  دام،   به  مردم  معیشت 
زیراشکوب، تخریب باال را در این عرصه ها به 
همراه داشته است. در برخی مناطق شاهد 
امیدواری  که  هستیم  دانه زادها  زادآوری 
سال  در  زیرا  می کنند  ایجاد  را  کوتاه مدتی 
 .. و  چرا  اثر  بر  دانه زادها  این  سوم  و  دوم 
چنین  می توان  رو  این  از  می شوند.  حذف 
نتیجه گرفت که پایداری در زاگرس نزدیک 

به صفر است. در واقع مجموعه ای از عوامل 
دست به دست هم داده اند تا توان اکولوژیکی 
آن  اثر  بر  و  بخورد  هم  به  بیولوژیکی  و 
موجوداتی که عضو این بوم سازگان هستند 
و در جمعیت متعادل خطری ندارند، طغیان 
کنند.  گونه هایی که امروز آنها را به عنوان آفت 
زاگرس می شناسیم و شامل جوانه خوار بلوط 
و پروانه برگ خوار سفید بلوط، بیماری زغالی 
و ... هستند و خود را به شکل یک مشکل 

داده اند. نشان  حاد 
برای مقابله با این آفات چند راه حل وجود 
آفت کش های  از  کشاورزی  در  ما  دارد. 
این  منتهی  می کنیم  استفاده  شیمیایی 
شیوه در جنگلداری مردود است و در مقابل 
روش های بیولوژیکی،  کنترل رفتار )کنترل 

روش  حشره(،  جنسی  و  تغذیه ای  رفتار 
مکانیکی )وارد کردن دشمن آفت یا حشره( 
کمک می گیریم. درباره ترکیبات بیولوژیک 
آنهاست  از  نمونه ای  بی تی  محلول  که 
سه  در  شاهدیم.  را  مختلفی  دیدگاه های 
الی چهار دهه اخیر از این محلول استقبال 
خوبی شده است. بخشی از آن به عادت ما 
برای سمپاشی برمی گردد زیرا بی تی را هم 
می توان با موتور سم پاشی روی آفت پاشید،  
اما عامل دیگر تحقیقات مختلفی است که در 
دنیا درباره این محلول صورت گرفته و نشان 
می دهد بی تی یک روش کم خطر است. البته 
آفت  این است در موارد طغیان  ما  توصیه 
برای رفع مشکل در کوتاه مدت از این شیوه 

بهره گرفته شود.  

| سرپرست معاونت امور جنگل سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری |

زادآوری صفر زاگرس  | نقی شعبانیان |

بارها  بلوط  سفید  برگخوار  پروانه  طغیان  با 
عنوان شد علت این آفت تخریب های انجام 
شده است. پرسش این است که عرصه  های 
جنگلی زاگرس سال ها است تخریب شده 
پس چرا آفت امسال طغیان کرده است؟ ما 
نباید فراموش کنیم در زاگرس با دو موجود 
زنده سروکار داریم که یکی میزبان است و 
دیگری مهمان. چنانچه میزبان و مهمان را 
دقیق نشناسیم نمی توانیم درباره آنها اظهار نظر 
کنیم. از این رو باید به این پرسش ها پاسخ 
داد: چه عاملی باعث می شود جمعیت یک 
حشره طغیان کند؟ این طغیان در کجا رخ داده 
است؟ چنانچه پروسه و روند تغییر جمعیت 
حشره در اکوسیستم تعادل داشته باشد و در 
عرصه جنگلی شاهد تعادل اکولوژیک باشیم 
طغیانی هم رخ نخواهد داد. در مواردی مانند 
آنچه اکنون در زاگرس شاهدیم شرایط به نفع 
میهمان و به ضرر میزبان به هم ریخته است. 
بنابراین ابتدا باید مشخص کنیم جمعیت در 
چه وضعیت و مرحله ای است. اگر ما بتوانیم 

زادآوری و رشد حشره را در دوره های ساالنه با 
هم مقایسه کنیم قابل حدس خواهد بود چه 
آینده ای داریم و چه زمانی به پیک جمعیتی 
حشره می رسیم. باید توجه داشته باشیم بین 
پراکنش قارچ ها و حشرات تفاوت وجود دارد. 
اسپرم قارچ ها با باد جابجا می شود و همین 
جابه جایی به بیماری قارچی در یک گستره 
شرایط  حشرات  درباره  اما  می شود.  منجر 
کامال متفاوت است و ما با یک اتفاق یک 
شبه مواجه نیستیم. همین موضوع نشان 
می دهد برای جلوگیری از طغیان حشرات 
از  مجموعه ای  می توانستیم  و  می توانیم 
زیرا  دهیم  انجام  را  زیربنایی  فعالیت های 
روند افزایش آنها یک ریتم مشخص دارد. 
و  داشتیم  نکرده  مجموعه کارهای  یک  ما 
همین موضوع سبب شد بار دیگر غافلگیر 
شویم و با دستپاچگی شروع به مقابله با 
بیرون  شفیره  از  حشره ای که  آفت کنیم. 
شما  می شود.  دور  متر   25 تا  می آید 
سفید  برگخوار  پروانه  پراکنش  به  نگاهی 

بلوط بیندازید و ببینید چقدر طول کشیده 
در  متاسفانه  بگیرد!  شکل  طغیان  این  تا 
ادامه برای توجیه استفاده از محلول بی تی 
مجموعه ای از آزمایش ها را لیست می کنیم 
همچنان  است.  خوب  این سم  بگوییم  تا 
را  رویه  همین  هم  آتش  سوزی  درباره  که 
سوئیس  در  »بی تی«  پیش گرفته ایم.  در 
ببینید در  و  بروید  تولید شده است،  شما 
محلول  این  از  چقدر  خودشان  این کشور 
استفاده می کنند! به نظر می رسد ما چون 
چاقو  به  نمی شناسیم  را  اکولوژیک  عوامل 
این  می کنیم  بسنده  آفت  با  مقابله  برای 
جنگل  از  حفاظت  راه  که  است  حالی  در 
که  زمانی  تا  می گذرد.  جنگل شناسی  از 
نداشته  عرصه ها  این  در  صحیح  مدیریت 
خواهیم  مواجه  مقوله ای  چنین  با  باشیم 
با  جنگل  حفظ  دنیا  جای  هیچ  در  شد. 
مبارزه با مشکل انجام نشده است، در عوض 
این  احیای  برای  زیربنایی  موارد  روی  آنها 

کرده اند. عرصه ها کار 

باید مجموعه ای از اتفاقات در یک عرصه 
جنگلی بیفتد که در نهایت ما شاهد طغیان 
تیر  آفات  این  واقع  در  باشیم.  بیماری ها 
خالص هستند،  از این رو مدیریت ما باید 
به سمتی حرکت کند که شاهد تالش هایی 
در حوزه های مختلف باشیم. با این حال 
اگر ما اقدامات عاجل  و فوری را هم رها 
هم  باز  برویم  پیشگیری  سراغ  و  کرده 
دچار خسران خواهیم شد. امروزه شرایط 

بی توجه  که  نیست  گونه ای  به  زاگرس 
روی  تنها  آفات ،  کنترل  بحث های  به 

شویم. متمرکز  پیشگیری 
در موضوع آتش سوزی ، همانطور که آمارها 
نشان می دهد،  بخش بزرگی از حریق ها در 
عرصه های طبیعی عامدانه است. متاسفانه 
با مجموعه ای از مشکالت اقتصادی و  ما 
باعث  که  مواجهیم  زاگرس  در  اجتماعی 
برداشت بی رویه شده و زغال گیری را هم 

است.  کرده  بدل  جدی  چالش  یک  به 
است که  این  همایش  این  از  من  انتظار 
مشکالت را از طریق رسانه ها حل نکرده و 
در عوض آنها را از طریق مجامع علمی و 
اتفاقاتی  اجرایی پیگیری کنیم. متاسفانه 
افتاد به بدبینی بین  که در ماه های اخیر 
دامن  اجرا  و  تحقیقاتی  بخش  دانشگاه،  
محکوم  جای  به  بایستی  رو  این  از  زد. 
کردن به سمت یافتن یک راهکار برویم.

یک  به  نگاه  بایستی  زاگرس  به  ما  نگاه 
جنگل مداخله شده باشد. در این عرصه ها 
اجزا و بخش ها تغییر کرده و نباید از آن 
انتظار کارکرد اکوسیستمی داشته باشیم. 
در عوض رویکرد ما باید به سمت کنترل 
و یک  برود  آسیب رسان  و  عوامل مخرب 
تدوین  آن  برای  جنگل  مدیریت  طرح 
و  اقتصادی  بخش های  آن  در  که  کنیم 
شده  دیده  پررنگی  شکل  به  اجتماعی 
مشابه  موارد  اسپانیا  به  در سفری  است. 

مساله  آنجا  در  البته  دیدم،   را  زاگرس  با 
عرصه ها  این  به  مردم  وابستگی  و  دام 
باید  شرایط متفاوت است. در زاگرس ما 
برای تنظیم رابطه مردم با جنگل، مسائل 
اقتصادی و معیشت شان را در نظر بگیریم. 
اقلیم هم بسیار  بر آن بحث تغییر  عالوه 
خشک  فصل  طوالنی شدن  است.  مهم 
مانند  آشفتگی هایی  تکرار  به  تابستان  در 
بخش  می شود. گرچه  منجر  آتش سوزی 
است  عمدی  آتش سوزی ها  از  عمده ای 

خشکی  به  رو  اقلیم  مناطقی که  در  ولی 
داریم  طوالنی  خشک  فصل  و  می رود 
احتمال آن را افزایش می دهد همچنان که 
در پرتغال یا اسپانیا تابستان را به عنوان 
نظر  به  می شناسند.   آتش سوزی  فصل 
من مسائل زاگرس با طرح های مدیریت 
جنگل و کمک گرفتن از علوم مختلف حل 
جز  چاره ای  ما  عرصه ها  این  در  می شود. 
اصالح و بازسازی برای رسیدن به زادآوری 

نداریم. طبیعی 

چالش های زاگرس به دو مقوله خشکسالی 
و آفات و بیماری ها برمی گردد. در موضوع 
آفات ما دو مقوله حشرات و قارچ ها را داریم. 
زمانی که جمعیت هر کدام از معینی فراتر 
رفته و باعث خسارت شود،  این عرصه ها را 
تحت تاثیر خود قرار می دهد. حشرات معموال 
پولک باالن هستند که با عنوان شب پره ها با 

بلوط  برگ خوار سفید  و  دو گونه جوانه خوار 
شناخته می شوند. در ماه های گذشته چالش 
ما برگخوار سفید بلوط در بخش های جنوبی 
و میانی بود، جوانه خوار عموما زاگرس شمالی 
را متاثر از خود می کند. شب پره برگخوار سفید 
بلوط از دهه 50 در این عرصه ها شناسایی 
است.  بلوط  درخت  هم  میزبانش  شد که 

را  این آفت  ما در حال حاضر نسل چهارم 
داریم و تصورمان این است که نسل پنجم 
را هم خواهیم داشت. شب پره برگخوار سفید 
بلوط تا زمانی که از کل برگ های یک درخت 
بلوط تغذیه نکند سراغ درخت دیگر نمی  رود 
و مقابله آن تنها از راه هایی ممکن است که 

خطر کمتری دارند.

| مشاور بین المللی جنگل 
و محیط زیست |

  | مظفر شیروانی |

| مدیرکل دفتر حفاظت 
و حمایت منابع طبیعی |

  | سید امیرمسعود جاللی |

| دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل 
دانشگاه محقق اردبیلی |

  |کیومرث سفیدی |

| بازنشسته سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری |

  |یزدانفر آهنگران |

راه حفاظت از جنگل 
از جنگل شناسی می گذرد

اقدام فوری در کنار پیشگیری

زاگرس،  جنگل مداخله شده

منتظر نسل پنجم شب پره  های 
برگخوار سفید بلوط باشیم
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فراخوان مناقصات عمومی 
1 مرحله ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : ۱۴0۱/0۶/۲۴
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ۱۴0۱/07/0۴

تاریخ بازگشایی پاكات : ۱۴0۱/07/0۶
نوع تضمین: تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای الف 

،ب،پ،ج،چ و ح ماده ۴ آیین نامه تضمین معامالت دولتی )شماره ۱۲3۴0۲/ت ۵0۶۵9ه مورخ 9۴/09/۲۲ می باشد.
فیش واریزی نقدی بحساب سپرده   ۴0۶70۶37077۶07۶۵- تمرکز وجوه سپرده  نزد بانک ملی مرکزی می باشد

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات و مراحل بعد از آن از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند .
محل تحویل پاكت الف- ایالم – بلوار مدرس –اداره كل راهداری و  حمل و نقل جاده ای استان ایالم –واحد دبیر خانه

جهت دریافت  اطالعات  مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir , مراجعه نمایید .
تلفن تماس0۸۴333۶۲9۲۲- 0۸۴33330۱9۵-0۸۴3333۸۴00 –اداره پیمان و رسیدگی      فاکس 33۴۱۶3۸

تاریخ انتشار: ۱۴0۱/0۶/۲3
 روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم

رشته مورد نیازمبلغ تضمین-ریالبرآورد-ریالمدت اجراموضوع مناقصهشماره مناقصه

۸3/401/63
ساماندهی میادین ورودی و 
خروجی شهرستان دهلران

راه و ترابری6۹0/5۹۹/500/5۸24/52۹/۹۷5/02۹ ماه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف نوبت اول
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی     

برابر رای شماره 14016031۹0120014۸2 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول غیاثی حافظی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 15 صادره از سیرجان در یك قطعه باغ به مساحت ۸235 مترمربع پالک 3۹۸۸ اصلی 
واقع در کمال آباد بخش 3۷ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسن غیاثی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/0۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/23
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱37۱۲3۶

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی     

برابر رای شماره 14016031۹012000۸36 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صادق خضری پور فرزند نعمت اله به شماره 
شناسنامه 12043 صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 25۹/6۷ مترمربع پالک ۹6 اصلی 
واقع در بلوار شیخ فضل هللا نوری بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای احمد صالحی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/0۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/23
محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱37۱300

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی     

برابر رای شماره 14016031۹012001063 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم شمسی گوشكی فرزند علی به شماره 
شناسنامه 12۸ صادره از خبر در یک باب خانه به مساحت 22۸/۹6 مترمربع پالک 62۹ اصلی واقع در 
آباده بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای زین العابدین شیخ الذکریا محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/0۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/23
 محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱37۱۲39

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد     

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14016031۹0۹10001۹۷ -1401/2/22 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نخواه پیکر فرزند علی  به شماره شناسنامه ۷۹0 صادره از عنبرآباد در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه به مساحت 426 مترمربع پالک - فرعی از 50 - اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 50 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبر آباد مختارآباد بلوار باهنر بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای موسی سنجری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .   
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/0۸

  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/06/23
مصیب حیدریان
 رئیس ثبت اسناد امالک 
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انجام  زاگرس  برای  اقدامی  بخواهیم  چنانچه 
دهیم بایستی نگاهی به وضعیت کنونی آن داشته 
باشیم. مطالعات صورت گرفته درباره این عرصه ها 
نشان می دهد ۹6 درصد سبد انرژی خانواده هایی 
که به گاز دسترسی ندارند از هیزم است و در 
خانواده هایی که منبع انرژی شان گاز است این 
رقم به 25 درصد می رسد. این مطالعات نشان 
می دهد ما ضمن اینکه باید منبع سوخت برای 
این خانواده ها مهیا کنیم، در کنار آن به خانوارهایی 
که به گاز دسترسی دارند آموزش دهیم مصرف 
در  دیگر  برسانند.موضوع  به صفر  را  هیزم شان 
زاگرس به مقوله معیشت بازمی گردد. به واسطه 
توسعه نیافتگی سکونتگاه های انسانی، محدوده 

این عرصه ها زندگی و معیشت ساکنان آنها به 
زاگرس وابسته است . از این رو در طرح هایی که 
برای مدیریت این عرصه ها بازمی گردد مطالعات 
اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد، با این حال 
زمانی که از این طرح ها صحبت می کنیم باید 
در نظر بگیریم که همه در یک برنامه جامع قرار 
داشته باشند. در حال حاضر دو طرح بوم سازگان 
زاگرس و طرح جنگلداری اجتماعی را در این 
محدوده ها داریم هر چند روشن نیست که این 
دو طرح چه نسبتی با هم دارند. در اغلب این 
طرح ها روی مشارکت مردم تاکید شده، ولی در 
عمل مشخص نشده این مشارکت چگونه خواهد 
بود. متاسفانه ما در زاگرس شاهد تغییر کاربری 

رسمی و شاهد فعالیت های جزیره ای،  طرح هایی 
مانند جنگلداری اقتصادی و .. بوده ایم که موجب 
راه  تنها  بگیریم.  قرار  وضعیت کنونی  در  شده 
چاره از نظر من این است که زاگرس به موضوع 
برنامه ریزی  نیازمند  امر  این  و  بدل شود  ملی 
فراسازمانی و بین وزارتخانه ای، آموزش جوامع 
محلی و تصمیم گیریان است. عالوه بر آن ما 
بایستی به جای عوض کردن اسامی، برنامه های 
تحلیل کنیم.  را  زاگرس  در   شده  اجرا  قبلی 
جایگزینی هیزم،  تغییر شیوه دامداری از سنتی 
اولویت های  از  اکوتوریسم  توسعه  صنعتی،  به 
مدیریت زاگرس است که حیات و امنیت زیستی 

کشور به آن بستگی دارد.

پیش از ملی شدن جنگل  ها و مراتع شاهد 
رویکرد خرده  مالکی بودیم که حدود و ثغور 
محدوده مدیریتی آن مشخص بود،  ما مراتع 
درجه یک و پوشش جنگلی مطلوب را در 
عشایری  مدیریت  در  داشتیم.  دوره  این 
و  حدود  مالکی  خرده  رویه  مشابه  هم 
حاضر  مدیریت  و  بود  شده  ثغور مشخص 

داشت.  با خود  را  ایل  ریش سفید  ناظر  و 
در  رعیتی  ارباب  و  دولتی  مدیریت  در 
رفت.  وخامت  به  رو  شرایط  مالک،  غیاب 
دو  تا  صبح  هفت  از  دولتی  مدیریت  در 
بعدازظهر  جایگاه ناظر کمرنگ شد و شاهد 
دست اندازی و تخریب این عرصه ها بودیم. 
از عمده  ترین دالیل این تخریب می  توان به 

چرای بی رویه دام اشاره کرد که همین امر 
عرصه ها  در  غیراقتصادی  دامداری  تبدیل 
ایجاب  را  متمرکز  اقتصادی  دامداری  به 
می کند. باید توجه داشت که گرچه گام های 
ما در موضوع حفاظت ممکن است کوچک 
باشد، اما همین گام های کوچک و پیوسته 

شود. منجر  زاگرس  احیای  به  می تواند 

مدیریت  در  ما  هایی که  از چالش  بخشی 
جنگل با آن مواجهیم را تنها کسانی می توانند 
دارند.  حضور  اجرا  عرصه  در  درک کنند که 
از  انبوهی  اقتصادی،  مشکالت  واسطه  به 
و رفع معضالت  اشتغال  برای  درخواست ها 
می آید.  مختلف  دستگاه های  از  اقتصادی 
سازمان  در  ما  مساله  کوچک ترین  شاید 

تکنیکی  و  فنی  طبیعی، مسائل  منابع 
آن  با  معضالتی که  اغلب  مقابل  در  باشد، 
مواجهیم به حوزه های اقتصادی و اجتماعی 
برمی گردد. از همین روست که بایستی سراغ 
پرداختن  البته  برویم.  اجتماعی  جنگلداری 
به همه مسائل زاگرس فراتر از سازمان منابع 
جهاد  وزارت  حتی  و  آبخیزداری  و  طبیعی 

از این رو الزم است همه  کشاورزی است. 
ذینفعان نقش خود را به درستی بازی کرده 
و حول یک محور باشند تا به پایداری بوم 
سازگان زاگرس برسیم. جنگلداری اجتماعی 
و تدوین سند جامعی که همه دستگاه ها 
نقش خود را به خوبی ایفا  کنند الزمه احیای 

است. زاگرس 

دامنگیر  بحران،  روزها  این  که  بپذیریم  باید 
پوشش گیاهی جهان شده است. این بحران در 
جهان صنعتی شامل تغییر ترکیب و جغرافیای 
جنگل و در جهان سوم شامل تخریب و نابودی 
جنگل ها می شود. در حقیقت در کشورهای جهان 
سوم طوری رفتار شده که  ذات جنگل زیر سوال 
رفته است. خوشبختانه همه جهان بر وجود این 
بحران در جنگل های ایران باور دارند اما به رغم 

نشست های متعدد در سطوح جهانی هنوز هیچ 
راه حل عملی برای آن پیدا نشده است. شرایط 
ایران به دلیل قرار داشتن در منطقه خشک و 
نیمه خشک جهان متفاوت تر نیز است. از سویی 
سازمان متولی جنگل های ما در وزارتخانه ای قرار 
گرفته است که نه تنها کمترین دغدغه ای در این 
زمینه ندارد بلکه وظایفی مغایر با آن را هم بر 
عهده گرفته است. آنچه به طور خالصه عمده ترین 

مشکل در حوزه مدیریت جنگل های ماست به 
سیاست هایی برمی گردد که جوابگوی نیازهای ما 
جنگلداری نیستند. ما نه تنها نیاز داریم در تدوین 
سیاست ها باز تعریف داشته باشیم بلکه نیازمند 
بهره  و  احیا  حفظ،  راهبردهای  ارائه  و  تدوین 
برداری هستیم.منظور ازبهره برداری هم برداشت 
چوب نیست بلکه مقصود برداشت همه مواهب 

جنگل در حین پایداری آن است.

ویژگی های  از  ندارم  قصد  همایش  این  در 
که  چرا  کنم  صحبت  زاگرس  جنگل شناسانه 
طی  این که  هستیم.  واقف  ارزش ها  این  به 
به  جنگل ها  این  چگونه  سال   500 و  هزار   5
تکامل رسید از ارزش هایی است که دیگر کسی 
انکار نمی کند. معتقدم دو عامل فعال به عنوان 
جنگل های  در  تخریب گسترده  اصلی  عوامل 

و  اقتصادی  طرح های  یکی  هستند؛  زاگرس 
برداشت  و  جاده ها  معادن،  مانند  توسعه ای 
سنگ و دیگری بهره برداری های روستایی که 
به شدت معیشت وابسته به جنگل دارند. این 
پهنه  بر  ناپذیری  پیامدهای جبران  فعالیت ها 
زاگرس دارند. از این رو ما نیاز مبرم به تدوین 
طرح های توسعه پایدار داریم. متاسفانه چون 

هیچ برنامه مدون مدیریتی در این حوزه وجود 
ندارد بسیاری از دخالت ها ذیل قوانین و ضوابط 
انجام می شود و  تصمیم گیری ها هم به صورت 
بخشی است. بسیار ضروری است که یک نهاد 
واحد مدیریت جنگل های زاگرس را عهده دار 
باشد و هر طرح اقتصادی یا عمرانی در ذیل 

این طرح تعریف شود.  

این  است،   استراتژیک  عرصه ای  زاگرس 
گزاره ای است که بارها از سوی مسئوالن و 
به  نیز  آن  دلیل  و  کارشناسان مطرح شده 
 بحث های منابع آبی و تنوع زیستی و جانوری 
برمی گردد. حیات، نه تنها درغرب ایران بلکه 
وابسته  زاگرس  به  نیز  مرکزی  فالت  در 
است با این حال توجه جدی به آن نشده 
عامل  دو  تاثیر  تحت  جنگل ها  این  است. 
مهم بوده اند ، تغییرات جهانی و سرمایه های 
جهانی  تغییرات  موضوع  در  اجتماعی. 
و..  اقلیم  تغییر  جنگل زدایی،  به  می توان 
اشاره کرد. سرمایه اجتماعی نیز به الگوهای 
صحیح بهره برداری و مواجهه با جوامع محلی 

برمی  گردد.
با  جمعیت،  افزایش  با  اخیر  دهه های  در 
مجموعه اتفاقاتی در زاگرس مواجه شدیم که 
بر اثر نبودن ظرفیت  اشتغال زایی به وجود آمد 
و جنگل زدایی، زوال تنوع زیستی، فرسایش 
خاک و نابودی منابع آب را به همراه داشت. 
این 4 مولفه تحت تاثیر تغییر اقلیم،  تغییر 
نگرش ها، عدم توجه به سرمایه های اجتماعی 
و .. به تخریب سرزمین و بیابان زایی منجر 
شد. برای مقابله با چالش های منابع طبیعی 
در زاگرس نیازمند تدوین و چارچوب علمی 
و قابل اجرا هستیم. به این معنا مدیریت 
مدل  و  چارچوب  یک  نیازمند  زاگرس 

توسعه ای، مفهومی و تحلیلی است که تمام 
اجزا و بخش های مختلف را با هم ترکیب کند 
و یک راه حل برای مشکالت ارائه دهد. ما بر 
اساس تجاربی که در سه دهه کار اجرایی و 
دو دهه کار مشارکتی داشتیم، یک چارچوب 
عملی با مشارکت مردم را طراحی کردیم که 

هفت گام دارد:
ارزیابی  روش  از  استفاده  زمینه:  1.ارزیابی 
الف(   می کند؛  ارزیابی  را  مولفه   4 سریع 
قرار  که  جنگل  و  عرصه  طبیعی  وضعیت 
است روی آن فعالیت انجام شود )به لحاظ 
عملیات  سوابق  و  اراضی  پوشش، کاربری 
احیایی(.ب( وضعیت اقتصادی که وابستگی 
ج(وضعیت  می کند.  بررسی  را  معیشتی 
فیزیکی )موقعیت جغرافیایی،  زیرساخت ها 
و امکانات( و د( وضعیت اجتماعی که روی 
تعارضات و سوابق تاریخی انگشت می گذارد.
نگرش  فعلی  وضعیت  نگرش:  2.ارزیابی 
اینکه  بررسی می شود.  جامعه جنگل نشین 
آموزش  وضعیت  چیست؟  تخریب  عوامل 
شده  داده  آموزش هایی  اگر  است؟  چطور 
همراه  به  اثربخشی  و  مردم  رضایتمندی 
است؟  چطور  مشارکت  وضعیت  داشته؟  
جامعه محلی چقدر مشارکت دارند و چقدر 

هزینه کنند؟ مدیریت  برای 
مهم ترین  از  یکی  معیشت:  3.ارزیابی 

است.  معیشتی  وضعیت  عوامل 
)طبیعی،   معیشت  سرمایه های  ارزیابی 
انسانی، اجتماعی ، مالی و فیزیکی(  و بار 
اهمیت هر کدام در این گزینه اندازه گیری 
برای  اهمیت،  بار  این  اساس  بر  و 
تهدیدها  می شود.  برنامه ریزی  اشتغال 
بخش  این  در  هم  معیشت  تاب آوری  و 
موجود  معیشت  اینکه  می  شوند.  ارزیابی 
در مواجهه با تخریب و تغییر اقلیم چقدر 
می روند  بین  از  آنها  آیا  دارند؟  تاب آوری 
به  بتوانند  دارند که  تاب آوری  آنقدر  یا  و 
حالت قبل برگردند. معیشت های آسیب زا 
اصلی  تهدید  دو  زراعت  و  دامداری  نظیر 
را  چوب  قاچاق  باید  که  هستند  زاگرس 
هم به آنها اضافه کرد. در این بخش باید 
معیشت  به  بخشی  تنوع  های  ظرفیت 
سنجیده شود. اینکه چقدر ظرفیت داریم 
و  کشاورزی  و  دام  و  تنوع  معیشت  به 
گیاهان  کشت  دهیم.  تغییر  را  قاچاق 
دارویی،  گردشگری و .. چقدر می  توانند از 

کنند. کم  آسیب  زا  مشاغل  حجم 
4.ارزیابی درست اندرکاران:  در این بخش 
بایستی بازیگران مدیریتی مشخص شوند. 
دولتی ها  و  غیردولتی ها  گروه  دو  با  ما 
مواجهیم. ما دو مولفه قدرت و عالقه مندی 
انرژی  میزان  آنها  اساس  بر  داریم که  را 

گذاشتن روی هر یک از دست اندرکاران را 
تعیین می کنیم. مثال یک نهاد،  سازمان و 
یا جامعه که قدرت و عالقه مندی کم دارد 
ممکن است تنها نیاز باشد کار اطالع رسانی 
و  قدرت  با  برای گروه  ولی  دهیم  انجام 
درگیری  است  واجب  باال   عالقه مندی 

باشیم. داشته  حداکثری 
5.ظرفیت و توانمندسازی: چهار فعالیت در 
این بخش باید انجام شود،  اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی، تغییر نگرش، توان افزایی 
الگوهای  توسعه  وری،  بهره  افزایش  و 

جایگزین. معیشتی 
رویکرد  با  بخش  این  6.تسهیلگری: 
میانجی گری و مداخله هدفمند همراه است. 
تسهیل گر پنج وظیفه ظرفیت سازی )نگرش 
و تاب آوری اجتماعی و رویکرد اجتماعی( ، 
)اعتماد سازی(،  اجتماعی  مسئولیت 
میانجی گیری هدفمند برای حل تعارضات، 
کمک کردن در کنترل عوامل تخریب و بهبود 

دارد. را  پوشش جنگل 
۷. برنامه اقدام: در برنامه اقدام، مولفه های 
مشارکتی بودن، تنوع بخشی به معیشت،  

مدیریت جنگل اهمیت دارند.
ما از این چارچوب مفهومی مدیریت جنگل، 
رویکرد عملی مشارکت مردمی را به عنوان 

خروجی انتظار داریم.

مسائل در زاگرس پیچیده است، ما گاهی 
می کنیم  ساده سازی  را  موضوعات  چنان 
که گویی به راحتی قابل حل هستند و یک 
آن  در  را  چالش  می تواند  جادویی  عصای 
واحد حل کند. در این محدوده ما نیازمند 
به عنوان سند کالن و  یک سند سیاستی 
باالدست هستیم که تمام برنامه ها، طرح ها 
آنها  به  و  ذیل خود جای  در  را  اقدامات  و 
برنامه ها،  صورت  این  غیر  در  دهد.  جهت 
طرح ها و اقدامات ممکن است متنوع بوده 
و اثرهم را هم خنثی کنند. در غیاب این سند 
باالدستی همچنین نمی توانیم ارزیابی کنیم 
در چه نقطه ای بوده ایم، چقدر هزینه کرده ایم 
و االن کجا هستیم. البته تدوین این سند نه 
تنها برای زاگرس بلکه برای سایر عرصه های 
جنگلی ما هم نیاز است. به این معنا بایستی 
یک برنامه ملی جنگل به عنوان چارچوب 

حمایتگر داشته باشیم.

البته در گذشته برای زاگرس برنامه هایی اجرا 
می شد منتها در سال های اخیر این برنامه ها 
عمدتا کوتاه مدت بوده و جدی گرفته نشدند 
را  زاگرس  بحرانی  وضعیت  امر  همین  و 
تشدید کرد. درباره چرایی این امر هم می توان 
به موضوع منابع مالی برای اجرای برنامه های 
مرتبط با حفاظت از زاگرس اشاره کرد. اگر 
را  داخلی کشورها  ناخالص  تولید  ما سرانه 
براساس آمارهای بانک جهانی با هم بسنجیم 
درک بهتری از وضعیت پیدا می کنیم. این 
عدد برای سوئیس ۸0 هزار دالر،  آمریکا 5۹ 
هزار دالر، مجارستان 14 هزار دالر، ترکیه 10 
هزار دالر است. میانگین جهانی نیز 10 هزار و 
۷00 دالر است، در مجارستان این رقم به ۸ 
هزار دالر می رسد و در ایران عدد 5 هزار دالر و 
برای افغانستان 600 دالر را داریم. با این سرانه 
تولید ما انتظار چه چیزی را داریم؟ این منبع 
محدود را به چه کاری باید اختصاص دهیم؟ 

به نظر می رسد دولت با مسائلی که دارد به 
آخرین چیزهایی که می پردازد جنگل است. 
در زمان کمبود منابع مالی مدیر باهوش به 
نظیر  منابع،  سایر  ظرفیت  از  استفاده  فکر 
این  با  می افتد.  مشارکت  و  محلی  مردم 
حال متاسفانه ما نتوانستیم یک مشارکت 
ارگانیک با پایه های درست داشته  باشیم. 
و  کوتاه مدت  عموما  مشارکت  به  ما  نگاه 
مردم  و  دهیم  پولی  اینکه  است.  ابزاری 
محلی در یک منطقه یک سال کپه کاری 
داشته باشند. از آنجا که اعتبارات هم کافی 
نیست این کار را مستمر انجام نمی دهیم و 
همین امر به از دست رفتن اعتماد اجتماعی 
منجر می شود. عالوه بر آن ما نتوانسته ایم 
جنگل ها  مسائل  درباره  اولویت بندی  یک 
امر  باشیم. همین  داشته  تهدیدات شان  و 
باعث سردرگمی شده و کارایی و اثربخشی 
برنامه ای که اجرا می شود را کم کرده است. 

اغلب اوقات ما هنگام فکر کردن به مشارکت 
مردم نگران هستیم، روش ها و اقدامات آنها 
را عقب افتاده می دانیم، به آنها برچسب  و 
انگ می زنیم، با آن سر سازگاری نداریم و 

همین مشارکت را ابتر می کند.
آن  با  که  مالی  منابع  کمبود  با  نهایت  در 
مواجهیم سراغ  برنامه هایی برای واگذاری 
و افزایش کشت دیم،  جنگل کاری اقتصادی 
و... می رویم. همین هم باعث می شود وقتی 
خودمان منابع مان را مدیریت نکنیم دیگران 
برای ما تصمیم بگیرند. با همه آنچه گفته 
شد باور من این است که تنها جنگلبان ها 
می توانند با حضور و جدی گرفتن کار خود،  در 
کنار سایر ذینفعان جنگل را مدیریت و آن را 
حفاظت و احیا کنند. اگر آنها خسته شوند در 
آن صورت ما به لحاظ منافع ملی چیزی را که 
از دست می دهیم که به دست  آوردن آن بسیار 

دشوار خواهد بود.

از  زاگرس  و گذشته  فعلی  وضعیت  آنچه 
و  آمارها  براساس  را  است  وجودی  حیث 
ارقام می دانیم اما اینکه چه عواملی زاگرس 
را تا این تهدید می کند و از بین برده است 
فاکتورهایی است که باید بر آن تمرکز کنیم. 
کشت زیر اشکوب یکی از بزرگترین خطرات 
زاگرس است که تنوع زیستی در این پهنه از 
درخت ها و درختچه ها گرفته و حتی میکرو 
ارگانیسم ها را هم از بین برده است. در کنار 
این عامل، چرای بیش از حد دام، فرسایش 

و  قطع  زاگرس،  در  خاک  شدن  فشرده  و 
نابودی درختچه ها و درخت ها به منظور تامین 
سوخت جامعه محلی ساکن در زاگرس،تهیه 
و جاده سازی که  معادن  زغال،  و  فروش  و 
برند،  می  بین  از  را  اکوسیستم  یکپارچگی 
بخش  نبود  ناهماهنگ،  توسعه  های  طرح 
و کاهش  اقلیم  تغییر  واحد،  تصمیم گیری 
عوامل  مجموعه  از  دما  افزایش  و  بارندگی 

زاگرس هستند. تهدیدکننده 
آشفتگی ای که انسان با دخل و تصرف هایش 

طبیعی  عوامل  با  برابری  قابل  ایجاد کرده 
طبیعی  عوامل  با  توانیم  می  ما  نیست. 
از  اما  شویم  سازگار  اقلیم  تغییر  جمله  از 
پس دخل و تصرفات انسانی بر نمی آییم. 
در کنار این عوامل یک علت وجود دارد که 
بدون رفع مشکالت اجتماعی و اقتصادی ما 
مردم  پایین  آن مشارکت  و  نیست  ممکن 
بومیان ساکن در حاشیه زاگرس  محلی و 
است. مجموعه این عوامل باعث شده است 
این  نبینیم.  جنگل  در  ساله  یک  نهال  ما 

این اکوسیستم زاد  موضوع نشان می دهد 
و ولد ندارد،نمی تواند خودش را احیا کند و 
اصلی  دارد.  مشکل  تاب آوری  در  به شدت 
ترین راهکاری که برای رفع این چالش در 
جامعه  توانمندسازی  داریم  فعلی  شرایط 
محلی است. حذف فعالیت ها و برنامه هایی 
است،  ماهیت جنگل  و  ذات  با  که متضاد 
مدیریت دام  استفاده از اکوتوریسم به نفع 
توسعه اقتصادی جامعه محلی می تواند ما را 
به احیا و بازسازی اکوسیستم امیدوار کند.

| عضو هیئت  علمی 
دانشگاه لرستان |

  | رحیم ملک نیا |

| بازنشسته سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور  |

  | عبداله پور |

| رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال 
سازمان منابع طبیعی |

  | کامران پورمقدم |

| عضو هیات علمی 
دانشگاه تهران |

  | ارسطو سعید|

| بازنشسته سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور |

  | مرتضی ابراهیمی رستاقی|

| کارشناس سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری  |

  | هومان خاکپور |

| هیات علمی دانشگاه تهران  |

  | محمد عواطفی همت |

| مدیر پروژه بین المللی زاگرس  |

  | شهرام احمدی |

تغییر کاربری رسمی در زاگرس

دولت، مالک غایب

مشکل فنی و تکنیکی نداریم

نیازمند بازتعریف
 سیاست هایمان هستیم

برنامه مدون نداریم

حیات غرب و مرکز ایران، در گرو زاگرس

سند باالدستی، ضرورت جنگل های ایران

کشت زیر اشکوب یکی از بزرگترین 
خطرات زاگرس است
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نگرانی از گرمایش زمین و تهدید محیط زیست 
به واسطه جنگل  زدایی و زمین خواری انسان این 
جانور سیری ناپذیر که ظاهرا هرگز خواسته هایش 
به یک معضل جهانی شده  تبدیل  ندارد؛  تمامی 
و  و ساخت و سازهای کالن  درختان  است. حذف 
محیط  آثار  به  توجه  بدون  صنعتی  فعالیت  هر 
زیستی نه تنها نفس را از ما و تک تک موجودات 
می رباید که تمامی چرخه حیات را به مرز نابودی 
وضعیتی  سالیان  بی توجهی طی  این  می کشاند. 
است که با صنعتی شدن برای زمینمان ساختیم. 
حاال که نفس ها به شماره افتاده و یخ های قطب 
موج های  در  جهان  قاره  پنج  همه  و  شده  آب 
می زنند،  پا  و  دست  نشده  پیش بینی  گرمای 
صحبت از تغییرات آب و هوایی ترند این روزها 
این  بگوییم  اگر  نباشد  بی راه  شاید  است.  شده 
موضوع یکی از تنها مسائلی است که باید هر چه 
هم  با  بلکه  صحبت کنیم  آن  از  بیشتر  و  بیشتر 
ترمز سقوط زمین به قعر رنج و نابودی را بکشیم. 

با دیده شدن این رنج همگانی در جهان، به مرور 
زمان و به خصوص در چند سال اخیر دنیا بنای 
گذر از صنعتی شدن و توسعه یافتگی یک جانبه 
پایه گذاری کرده  را  به محیط زیست  بی توجه  و 
حوزه  فعاالن  که  می شنویم  بیشتر  روزها  این  و 
صنعت در جای جای دنیا به دنبال توسعه پایدار 
هستند.  زیست  محیط  دوستدار  فعالیت های  و 
امروز  جهان،  در  سبز  صنایع  پیشگامی  لطف  به 
دوستداران  و  فعاالن  و  شده  آگاه تر  هم  ایران 
محیط زیست این آگاهی را بیش از پیش نشر 

می دهند. 

 قدم گذاشتن در راهی نو
محیط  حوزه  و خالق  فعال  استارت آپ  آپام، 
زیست، اولین استارت آپ ایرانی است که نگران رد 
پای کربن در صنایع ایران شده و با جنگل کاری و 
جنگل بانی، و دست به کار به صفر رساندن آن شده 
است. امین شجاعی، رئیس هیئت مدیره و یکی 

پیام  با  آپام در گفتگو  استارت آپ  بنیان گذاران  از 
ما در رابطه با این قدم گذاشتن در مسیری نو که 
پیش از آن کسی در ایران آن را طی نکرده است، 
می گوید: » ایده شکل گیری آپام از عالقه شخصی 
من برای ایجاد پیوند بین انسان، محیط زیست 
و صنعت آمده است. من در اروپا با اعتبار کربنی 
آشنا شدم و متوجه شدم که بیش از 131 کشور آن 
را پذیرفته اند و در 40 کشور دنیا بازار کربن وجود 
دارد. برای من این ارتباط که بین صنعت و محیط 
طبق  شد.  جالب  بسیار  بود،  شده  ایجاد  زیست 
قوانینی که در اروپا وجود  دارد شرکت ها موظفند 
می کنند،  تولید  که  آالیندگی ای  اندازه  به  ساالنه 
اعتبار کربنی خریداری کنند و ردپای کربنی خود 
را جبران کنند. همین جزئیات جالب و تاثیرگذار 
ایران،  بومی در  با مدلی  را  آپام  سبب شد که ما 

جهت اقتصاد کربنی پایه گذاری کنیم.«

 کربن تولیدی صنایع زیر ذره بین
بنیان گذار این کسب و کار خالق در خصوص 
توضیح  استار ت آپ  این  هدف  و  فعالیت  نحوه 
می دهد: »ما پایه ارزیابی و اندازه گیری کربن در 
ایران را با آپام گذاشتیم.  هدف ما نیز کاشت 10 
میلیون درخت در طی 10 سال و سپس گسترش 
بورس  ایجاد  با  داریم  قصد  همچنین  است.  آن 
عالقه مند  شرکت های  کشور،  در  داوطلبانه  کربن 
به توسعه پایدار و جبران ردپای کربن را از طریق 
پاک  به  آن  از  مراقبت  و  جنگل کاری  پروژه های 
از آالینده ها تشویق کنیم.« شجاعی  کردن زمین 
تولیدی صنایع  محاسبه کربن  روش  با  رابطه  در 
استاندارد های  اساس  بر  » ما  می کند:  تشریح 
روش شناسی  از  ملل  سازمان  نظر  زیر  جهانی 
گزارش ابتکار)GRI( که شرکت ها را مجبور کرده 
را  فعالیت هایشان  تاثیرات  اجتماعی  مسئولیت 
از  همچنین  می کنیم.  استفاده  گیرند،  عهده  بر 
 ،)GHE( جهانی گازهای گلخانه ای  دستورالعمل 
سراسر  در  استانداردها  این  می کنیم.  استفاده 
می آیند.  کار  به  کربن  اندازه گیری  برای  دنیا 
براین اساس شرکت ها در سه مرحله فرآیند های 
و  داخلی  تامین  زنجیره  و  محصول  داخلی، 
ردپای کربن شرکت ها  بررسی می شوند.  خارجی 
و  استفاده  مورد  منابع  تجهیزات،  نوع  اساس  بر 
و  می شود  اندازه گیری  شرکت ها  انرژی  مصرف 
ردپای  راهکارها کاهش  قالب گزارش  در  سپس 
به  را  آنها  و  می دهیم  ارائه  شرکت ها  به  کربن 
در  فعالیت های خود  واسطه  به  آثاری که  جبران 

می کنیم.« تشویق  جا گذاشته اند؛  به  طبیعت 

 زمین خواری و جنگل زدایی بزرگ ترین 
چالش 

صاحب این کسب و کار نوآور و دوستدار محیط 
یکی  را  اقتصادی  ثباتی  بی  و  باال  تورم  زیست، 
معرفی  خود  بلندمدت  فعالیت  چالش های  از 
فروش   1400 سال  در  »ما  می گوید:  و  می کند 
دلیل  به  جاری  سال  در  اما  داشتیم  خوبی 
با  کمی  اقتصادی،  فشارهای  و  تورم  افزایش 
مشکل رو به رو شدیم که با اصالح مدل درآمدی 
بگذریم.  چالش  این  از  کردیم  تالش  خود 
که  بخش هایی  در  کاری  جنگل  با  ما  همچنین 
روبه رو  دارند،  را  آن  تصرف  زمین خواران سودای 
یکی  افراد  این  فعالیت های گسترده  و  هستیم 
است.  منتخب مان  مسیر  در  ما  چالش های  از 
و  زیست  محیط  سازمان  حمایت  همچنین 
دولت از جنگل های زاگرس و مشارکت در حفظ 
منطق  این  در  زیرا  ماست.  دغدغه  این جنگل ها 
بریدن  و  زغال  تولید  از  ناشی  آسیب  بیشترین 
را  ما  بیشتر  دولت  داریم  نیاز  و  است  چوب 
حمایت کند زیرا بخش خصوصی به تنهایی قادر 
به مبارزه با این موضوع نیست. هرچند سازمان 
ولی  است  داده  ما  به  وعده  هایی  زیست  محیط 
هنوز آنها عملی نشده و ما انتظار داریم مشارکت 

بیفتد.  اتفاق  امر  این  در  بهتری 

مجهز  تهران  شمال  در  خانه  تصفیه  یک 
کاهش  برای  ساز  حباب  نانو  دستگاه  به 
انرژی در پروسه تصفیه شد.  و  برق  مصرف 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
با  آب  تصفیه  دانش بنیان  طرح  جمهوری، 
تصفیه  یک  در  نانوحباب  فناوری  از  استفاده 
خانه با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری آغاز به کار کرد. این 
و  افزایش هوادهی فاضالب ها  باعث  فناوری 
برق  مصرف  درصدی   60 تا   30 بین  کاهش 
 10 با کاهش  فناوری  این  می شود. همچنین 
اولیه و کاهش  تا 20 درصدی سرمایه گذاری 
فرآیند  در  سرمایه گذاری  درصدی   60 تا   40
مهم ترین  دارد.  اقتصادی  برداری صرفه  بهره 
نانوحباب،  ژنراتورهای  توسط  هوادهی  مزیت  
محلول  اکسیژن  میزان  توجه  قابل  افزایش 
عدم  اعماق،  تمام  در  آن  یکنواخت  توزیع  و 
نیاز به دیفیوزر و خطوط انتقال هوا، تعمیرات 
کیفیت  و  ظرفیت  ارتقا  آسان،  نگهداری  و 
تصفیه، کاهش حجم لجن و کاهش بو است. 
می توانند  نانوحباب  تولیدکننده  دستگاه های 
گاز را با راندمان بسیار باال توسط یک فرآیند 
خاص انتقال دو فازی به داخل مایع تزریق 
ظرفیت  دستگاه ها  این  دیگر  بیانی  به  کنند. 
تجهیزات مرسوم  با  مقایسه  در  را  انتقال گاز 

به  می دهند.  افزایش  توجهی  قابل  طور  به 
با  فاضالب  و  آب  تصفیه خانه های  در  عالوه 
هوادهی،  واحدهای  توجه کارایی  قابل  بهبود 
ُازن زنی و کلرزنی؛ هزینه های سرمایه گذاری، 
بهره برداری و مصرف انرژی را کاهش می دهند. 
ستاری در این مراسم با اشاره به اینکه حوزه 
نانوحباب ها یکی از حوزه های تجاری سازی 
شده صنعت نانو هستند، گفت: »این فناوری 
تاثیرات زیادی در حوزه کشاورزی و پرورش 
دارد.  و گلخانه ها  و گرمابی  سردآبی  ماهیان 
این فناوری برای نخستین بار در زمینه تصفیه 
فن  دانش  با  و  شود  می  استفاده  فاضالب 
باال تاثیرات عمیقی در صنایع مختلف خواهد 
داشت.« او افزود: »با به کارگیری این فناوری 

تومان  میلیارد  هزاران  آینده  های  سال  در 
هزینه در حوزه آب و فاضالب کاهش خواهد 
فرآیندهای  تسریع  در  زیادی  تاثیر  و  یافت 
تصفیه، کاهش بو و بهبود طعم آب دارد. این 
حوزه  در  دنیا  در  بار  نخستین  برای  فناوری 
و  شده  گرفته  به کار  فاضالب  و  آب  تصفیه 
آب  تصفیه  و  انتقال  های  هزینه  از  بسیاری 
معاون  دهد.«  را کاهش  شهرها  به  سدها  از 
علمی  »معاونت  داد:  ادامه  فناوری  و  علمی 
با  این پروژه در کشور است و  حامی اجرای 
همکاری شرکت آب و فاضالب و وزارت نیرو 
و  فناوری  این  از  استفاده  تا  در تالش است 

تسهیل کند.« را  آن  برای  بازارسازی 

گزارش »پیام ما« درباره فعالیت های استارت آپ محیط زیستی آپام 

تالش برای صفر کردن رد پای کربن 
امین شجاعی، بنیان گذار آپام: در گام اول می خواهیم ۱0 میلیون درخت بکاریم 

کاهش مصرف برق با فناوری نانو حباب ساز در 
تصفیه خانه تهران

فرصت ثبت نام اولین 
دوره جایزه آزاده در 
حمایت از زنان نوآور

عالقه مندان به حوزه های کارآفرینی و دارای ایده 
تا بیست و ششم شهریور 1401 می توانند آثار 
خود را برای اولین دوره جایزه آزاده در حمایت 
از زنان نوآور، ارسال کنند. به نقل از پیوست، 
کتایون سپهری رئیس کمیته علمی رویداد در 
توضیح نحوه ثبت نام این دوره افزود: »پس از 
داوری اولیه با معیارهای کمیته علمی از بین 
طرح ها، 32 تیم در دو شاخه »استارت آپ های 
»استارت آپ های  و  ایده«  حد  در  و  نوپا 
ثبت شده دارای محصول« انتخاب می شوند. 
می بینند  آموزش  ماه  دو  طی  استارت آپ ها 
و برای ارائه اصلی آماده می شوند. همچنین 
و  سرمایه گذاران  را  رویداد  اصلی  داوران 
وی سی ها تشکیل می دهند و در نهایت 6 تیم 
برتر انتخاب می شوند« انجمن زنان کارآفرین 
در تمام این مراحل در کنار تیم های منتخب 
قرار دارد. هدف از برگزاری اولین دوره جایزه 
نوآوری آزاده را شناسایی پتانسیل های بالقوه 
در زنان و کمک به توانمندی ها و مهارت های 
آنها است. رئیس کمیته  ناشناخته در میان 
جایزه  »در  کرد:  اضافه  جایزه  این  علمی 
بین  ارتباط  برقراری  دنبال  به  آزاده  نوآوری 
استارت آپ ها و سرمایه گذاران، تبادل تجربه، 
ایجاد خوداتکایی و اعتماد به نفس در زنان 
برای کارآفرینی هستیم. هدف ویژه ما مناطق 
کمتر دیده شده و ترغیب زنان برای ورود به 
اولین  اکوسیستم استارت آپی کشور است.« 
مناسبت  به  آزاده«،   نوآوری  »جایزه  دوره 
رئیس  داننده«  آزاده  »زنده یاد  گرامیداشت 
سازمان  و  زنان کارآفرین  ملی  انجمن  ادوار 
نظام صنفی استان تهران با هدف حمایت از 

برگزار می شود. زنان  کارآفرینی 

اولین دهکده فناوری و 
نوآوری شیالت، راه اندازی 

می شود
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم از راه اندازی 
شیالت  نوآوری  و  فناوری  دهکده  اولین 
به زودی با همکاری »وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری« و »سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی« خبر داد. به نقل از اکوموتیو، 
نوآورانه،  علی خیرالدین در رویداد کارآفرینی 
دانش بنیان و اشتغال آفرینی حوزه شیالت، با 
اشاره به اقدامات و برنامه های وزارت علوم در 
زمینه های مختلف با سایر وزارتخانه ها از جمله 
وزارت جهاد کشاورزی، گفت: »موضوع امنیت 
غذایی و ایمنی غذایی برای آحاد افراد جامعه 
جهاد  وزارت  همکاری  با  است که  مساله ای 
کشاورزی و در قالب ایجاد دهکده های فناوری 
و صنایع  منابع طبیعی  نوآوری کشاورزی،  و 
غذایی و اکنون نیز با راه اندازی دهکده فناوری 
و نوآوری شیالت با جدیت در حال انجام و 
تاکنون  راستا،  این  در  است.  عملیاتی شدن 
کشاورزی،  نوآوری  و  فناوری  دهکده  پنج 
منابع طبیعی و صنایع غذایی راه اندازی شده 
که در تالش هستیم تا پایان سال این تعداد 
را به 10 مورد افزایش دهیم.« به گفته او طی 
نزدیک  آینده  در  وزارتخانه،  دو  بین  تفاهمی 
شاهد افتتاح اولین دهکده فناوری و نوآوری 
شیالت با همکاری پارک علم و فناوری قشم و 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

خواهیم بود. 

دولت و سازمان محیط زیست 
و جنگل ها حمایت بیشتری از 
جنگل کاری نشان دهند

همه ما از صنایع، شرکت ها تا کسب و کارهای کوچک و بزرگ به واسطه فعالیت هایمان آثاری از خود در 
طبیعت به جا می گذاریم. آثاری که در بلند مدت برای محیط زیستی که در زندگی می کنیم، مهر پایان  
حیات را امضا می کنند. به همین خاطر اگر دست نجنبانیم و تک تک به دنبال یافتن راهی که این 
زندگی را پایدارتر و کم آسیب تر نکند، شاید به زودی زمین را به کلی از دست بدهیم. همین موضوع بهانه 
شرکت ها و استارت آپ های محیط زیستی در سراسر جهان شده تا راهکاری برای تضمین ادامه زیست 
روی این زمین زیبا پیدا کنند. از همین رو از فعالیت های نخستین استارت آپ ایرانی که به دنبال به 

صفر رساندن ردپای کربن در صنایع ایران است، گزارش تهیه کرد ه ایم. 

عنوان باکس

|  
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 م
 |
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| نازنین افتخار  |

پیام نوآوری

| توسعه دهنده کسب و کارهای نوپا |

| میالد قاسم زاده |

پلتفرم، اکوسیستم یا قانون گذار
مقصر کیست؟

روزهای پایانی اردیبهشت ماه 12 سال پیش در یک صبح پنجشنبه، 
علیرضا شیرازی که مدیر وبسایت بالگفا بود دستگیر شد. دادگاهی 
در کرمان به دلیل شکایت از محتوای وبالگی در بالگفا حکم به 
دستگیری علیرضا شیرازی به عنوان مدیر این پلتفرم داده بود، 
تاثیرگذار  و شرکت های  داشت  تنها 3 سال  دیجیکاال  روزها  آن 
بزرگ فناوری امروز، هنوز پا به عرصه نگذاشته بودند، در انتهای 
همین سال ۸۹ بود که جرقه شکل گیری دیوار زده شد. قبل از 
بین  داشت که  وجود  دنیا  در  مشخصی  قضایی  رویه  اینترنت، 
ناشران محتوا و توزیع کنندگان آن، یک خط مسئولیت مشخص 
مطالبی که  از  می رود که  انتظار  ناشر  یک  از  می گرفت.  نظر  در 
منتشر می کند آگاهی داشته باشد و بنابراین باید در قبال هرگونه 
محتوای غیرقانونی که منتشر کرده است مسئول باشد، در حالی 
که توزیع کننده احتمااًل از مطالبی که توزیع می کند مطلع نیست و 
در نتیجه مصون خواهد بود، مورد مشهور این رویه قضایی حکم 
دادگاه عالی کالیفرنیا در سال 1۹5۹ بود که یک کتابفروشی را در 
بود  خصوص شکایتی که در خصوص محتوای یک کتاب شده 
تبرئه کرد. تقریبا 20 سال قبل از حکم دادگاه کرمان علیه علیرضا 
شیرازی، در اوایل دهه ۹0 میالدی، اینترنت به طور گسترده تری 
مورد استفاده مردم قرار گرفت و ابزارهایی را برای کاربران ایجاد 
کرد تا در فضاهای تولید و انتشار محتوا مانند انجمن های گفت وگو 
و وبالگ ها مشارکت کنند. در حالی که این امر به گسترش استفاده 
از پرونده های  به تعدادی  اینترنت کمک کرد، همچنین منجر  از 
قانونی شد که ارائه دهندگان خدمات را به دلیل محتوای تولید شده 
توسط کاربران مقصر می دانستند. این نگرانی با چالش های قانونی 
ارائه دهندگان  Prodigy که در آن زمان  و   CompuServe علیه 
خدمات اولیه بودند، ایجاد شد. اکوسیستم فعالین اینترنت در 
ایاالت  در  قانون گذارها  با  برای گفت وگو  بسیاری  تالش   ۹0 دهه 
متحده کرد، در نهایت تنها موفق شد توجه دو سناتور آمریکایی 
را به این موضوع تازه جلب کند دو سناتوری که نگران از دست 
رفتن آزادی بیان در اینترنت بودند، تالش های کریس کاکس و 
ران وایدن در نهایت منجر به اضافه شدن بخش 230 به فصل 
4۷ قوانین ایاالت متحده شد، این متن به عنوان »26 کلمه ای که 

اینترنت را ساخت« نیز مشهور است :
 No provider or user of an interactive computer«
 service shall be treated as the publisher or speaker
 of any information provided by another information
content provider.« / »هیچ ارائه دهنده یا کاربر یک سرویس 
رایانه ای تعاملی نباید به عنوان ناشر یا گوینده اطالعات ارائه شده 
قرار  پیگیری  مورد  دیگری  اطالعاتی  محتوای  ارائه دهنده  توسط 

گیرد.«
پلتفرم های  بدون  اتفاقات می گذرد، زندگی  این  از  امروز سال ها 
پلتفرم  و  سرویس  روز  هر  و  نیست  امکان پذیر  تقریبا  آنالین 
بهتر  را  زندگی  و  برآورده کرده  را  ما  نیازهای  از  بخشی  جدیدی 
می کند. بیش از 12 سال از یکی از اولین دادگاه هایی که در ایران 
یک پلتفرم آنالین را به دلیل فعالیت کاربرانش متهم کرد می گذرد. 
همان روزها دادگستری کرمان بیانیه ای صادر کرد  و بالگفا هم 
اتفاق موثری در  نهایی،  نتیجه  جوابیه مفصلی منتشر کرد ولی 
رگوالتوری پلتفرم های اینترنتی نداشت. طی این سال ها 5 دوره 
مجلس شورای اسالمی با نمایندگانی از طیف های مختلف تشکیل 
شده و قوانین مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب و اصالح 
شده است، اینترنت ایران 6 وزیر ارتباطات مختلف به خود دیده 
و 3 دولت متفاوت با کابینه های مختلف در مسند کار نشسته اند، 
محصوالت آنالین زیادی ساخته شده و افراد زیادی در خصوص 
استارتاپ ها و پلتفرم های آنالین رویداد برگزار کردند، تولید محتوا 
و بحث و گفت وگو کردند، کارزار ساختند و … ولی هنوز پلتفرم ها 
در دعوای حقوقی بین مسئولیت خود و رفتار کاربران با نهادهای 
مختلف درگیر هستند و به وحدت رویه ای در این حوزه نرسیدیم. 
شاید اگر در سال های گذشته به مسیر بهتری رفته بودیم، به جای 
نگرانی از فردای اینترنت، امروز همه طرفدار الیحه ای بودیم که در 
حال ارائه به مجلس و در راستای صیانت واقعی از حق و حقوق 

کاربران اینترنت بود.

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد به استناد بند ت تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴0۱ و آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب از طریق انتشار فراخوان و با رعایت 
قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوطه نسبت به شناسایی متقاضیان ، جهت تامین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدر رفت آب محدوده مشخص شده با استفاده از ساز و کار بیع 

متقابل و با شرایط ذیل اقدام نماید:

الف( شرح مختصر پروژه
های  شبکه  در  آب  ظاهری(  و  واقعی  رفت)  هدر  پروژه: کاهش  موضوع   -
انتقال از طریق فعالیت های مرتبط شامل شناسایی و رفع  توزیع و خطوط 
نشت، اصالح و بازسازی خطوط انتقال، شبکه های توزیع و انشعابات آب و 

رفع انشعابات غیرمجاز مطابق اسناد در محدوده مشخص شده.
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان کرمان

- دوره اجرا: حداقل ۱۲ ماه 
- دوره واگذاری فاضالب/ پساب /آب معادل: با ارائه مدل مالی

- محدوده پروژه: شهرهای رودبار، قلعه گنج، فهرج، منوجان، ماهان، کهنوج، 
جیرفت، شهداد، بم

- پیش بینی میزان صرفه جویی آب: ۱.7 میلیون مترمکعب در سال 
- نحوه بازگشت اصل و سود سرمایه: از محل تامین منابع آبی اعم از آب یا 
پساب )با اولویت فاضالب خام، پساب، آب آلوده و فاقد کیفیت شرب و یا 
تا سقف حجم آب صرفه جویی شده  با تشخیص سرمایه پذیر( و  آب شرب 

اختیار  در  مصارف صنعتی  در  استفاده  رفت که جهت  هدر  بواسطه کاهش 
سرمایه گذار قرار می گیرد.

ب( شرایط متقاضیان سرمایه گذاری
 شخص حقوقی با امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، 

اجرایی و بهره برداری پروژه در صنعت آب و فاضالب.
پایان  تا   ۱۴0۱/۶ تاریخ ۲3/  از  توانند  ج( سرمایه گذاران واجد شرایط می 
تامین  امکان  و  آمادگی  اعالم  نامه  اظهار   ۱۴0۱/7  /۱۶ مورخ  اداری  وقت 
هر  برای  را  پیشنهادی خود  مالی  و  فنی  به همراه طرح  پروژه  مالی  منابع 
شرکت  تغییرات  آخرین  آگهی  اساسنامه،  همراه  به  مدنظر  شهرهای  از  یک 
دارندگان  و شناسنامه  ملی  تصویر مصدق کارت  امضای مجاز،  دارندگان  و 
دفتر  به  را  گذاری  سرمایه  توان  احراز  بر  دال  مدارک  و  مجاز  امضای 
۲۲بهمن  بلوار  در  واقع  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  قراردادهای 

نمایند. تحویل  ساوه،  بلوار  ابتدای 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره 196/الف/1401-6
پروژه کاهش هدررفت آب در سطح استان کرمان

ول
ت ا

نوب
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پلدختر

بی خطر  فاضالب،  باز  رو  آلودگی کانال های  رفع  لزوم   
سازی پسماندهای پزشکی و ... از موضوعات مورد تاکید 
در کارگروه پسماند شهرستان پلدختر بود. حمید خادم 
سرپرست فرمانداری پلدختر دیروز سه شنبه در جلسه 
کارگروه مدیریت پسماند شهرستان پلدختر اظهار داشت: 
پسماند در شهرها منشأ آلودگی ها و امراض زیادی است 
که آثار و تبعات ناشی از آن به مردم می رسد و بهداشت 
و سالمت را به مخاطره انداخته و خسارت بار و آسیب زا 
است.وی بر مدیریت دفن بهداشتی پسماند در شهر و 
با  افزود: دفع فاضالب خاکستری  تاکید کرد و  روستا 
توجه به وجود شبکه فاضالب در پلدختر باید به صورت 
اصولی صورت گیرد و چنانچه مشکلی در این زمینه وجود 
دارد به صورت ریشه ای برطرف و رها شده نباشد و در این 
زمینه چاره اندیشی شود.سرپرست فرمانداری پلدختر بر 
رعایت مسائل محیط زیستی در حوزه بهداشت و سالمت 
تاکید کرد و گفت: رسانه ها در این زمینه تأثیر بسزایی 

دارند و می توانند کمک کار مسئوالن باشند.
منصفانه  نقدهای  با  حتی  رسانه ها  افزود:  خادم 
پیشنهادها و تذکرات خود و نشر مصاحبه ها با مسئوالن 
و مردم در حوزه های مختلف از جمله فرهنگ سازی به 
طور قطع می تواند یاری گر مسئوالن در تحقق بسیاری 

باشند. اهداف  از 
منازل  در  حتی  زباله  تفکیک  فرهنگ سازی  بر  وی 
تاکید کرد و یادآور شد: مسائل مربوط به دفع پسماند 

در راستای حفظ محیط زیست در پلدختر اولویت بندی 
شود و بر اساس شرح وظایف به آن پرداخته و نتایج در 

جلسه های بعد گزارش و اعالم شود.
صدیقه میری شهردار پلدختر نیز در این جلسه گفت: 
باز در این شهر عالوه بر  فاضالب های خاکستری رو 
ایجاد آلودگی محیط زیستی، سالمت شهروندان را به 

می اندازد. مخاطره 
با  آن  ارتباط  راستای  در  زیست  اهمیت محیط  بر  وی 
در  شهرداری  کرد:  اظهار  و  تاکید  شهروندان  سالمت 
این زمینه با تمام بضاعت و توان پای کار است و برای 
سایر  همکاری  و  توجه  به  نیاز  حوزه  این  در  موفقیت 

می شود. احساس  شهروندان  و  دستگاه ها 
بهداشت و  افزود: مقرر شده که شبکه  شهردار پلدختر 
محیط زیست در زمینه تفکیک زباله از مبدا و شهرداری 
در چند بلوک مسکونی در پلدختر به صورت پایلوت این 
کار را انجام دهند که مقدمات آن انجام شده و در دستور 
کار است که در صورت موفقیت در سایر مناطق شهری نیز 

تعمیم داده می شود.
میری به بحث فاضالب خاکستری اشاره کرد و گفت: 
این موضوع یکی از مباحث پر چالش در حوزه محیط 
مجلس  مصوبه  با   136۹ سال  در  است که  زیستی 
شهرداری ها  وظایف  از  حوزه  این  در  اسالمی  شورای 
تفکیک و شرکت هایی تحت عنوان شرکت های آب و 

تأسیس شد. فاضالب 

معضل آلودگی کانال های 
رو باز فاضالب در پلدختر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: هرچند میزان تولید برق استان 
بیش از 2 برابر مصرف برق استان است؛ ولی همچنان مدیریت مصرف برق یک نیاز 
ضروری است. حسین قدیمی با اشاره به نیروگاه های خورشیدی در حال احداث و در 
حال بهره برداری استان اردبیل، گفت: در استان اردبیل 234 نیروگاه خورشیدی خانگی 
حمایتی 5 کیلوواتی احداث شده است و نصب 3 هزار نیروگاه خورشیدی خانگی حمایتی 
در دست اقدام است.وی اظهار داشت: 3 نیروگاه به صورت مزرعه خورشیدی در استان 
اردبیل با ظرفیت 3.2 مگاواتی در حال بهره برداری است .قدیمی گفت: در پی الزام 
دستگاه های اجرایی جهت تأمین 20 درصد برق مصرفی خود از انرژی های تجدیدپذیر، 
25 پنل خورشیدی در ساختمان های اداری استان با ظرفیت 1۸۷ کیلووات نصب شده 
است. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل تولید نیروگاه های خورشیدی در استان 
را جمعًا 4500 کیلووات اعالم کرد. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل اظهار کرد: 
نیروگاه سبالن اردبیل با ظرفیت 1150 مگاوات و نیروگاه آبی مغان با ظرفیت 13 مگاوات از 
دیگر نیروگاه های استان اردبیل است که به تأمین برق استان می پردازد .وی گفت: با تولید 
11۷0 مگاوات در استان اردبیل بیش از نیاز استان برق تولید می شود و برق تولیدی بیشتر 

در نیروگاه ها قابل ذخیره سازی نیست و به شبکه سراسری تزریق می شود.

آب شرب روز گذشته سه شنبه 22 شهریور در مناطق گسترده ای از شهر یزد 
از جمله مناطقی از بلوار 1۷ شهریور، امامشهر، جهانفر و ... بدون اطالع قبلی 
قطع شد. به گزارش مهر، مردم بسیاری از مناطق یزد در شبکه های اجتماعی 
از قطعی آب خبر دادند که این موضوع از مدیرعامل آب و فاضالب یزد پیگیری 
شد.جالل علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان یزد با تأیید خبر 
قطعی آب در برخی مناطق شهر یزد اظهار داشت: این قطعی به دلیل ایجاد 

حفره در خط انتقال شهری رخ داده است.
وی بیان کرد: این امر سبب قطعی آب در برخی مناطق از جمله بلوار مدرس، 
مسکن، شهرک دانشگاه جهانفر، همافر، خیابان ایمان و برخی مناطق دیگر 
شده و در برخی نقاط شهر نیز فشار آب دچار افت شده است. علمدار ادامه 
داد: این لوله ها در حوزه شهری است و ربطی به خارج از استان ندارد و کارگران 

در حال تعمیر خط هستند.
وی اظهار داشت: پیش بینی می کنیم تعمیرات تا عصر روز سه شنبه ) دیروز( 
به پایان برسد و آب در مدار بهره برداری قرار گیرد. علمدار از مردم خواست: در 

مصرف آب صرفه جویی کنند تا قطعی آب در یزد گسترده نشود.

کشاورزی از قدیم به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشورها ایفای نقش کرده 
و تأثیراتی چون امنیت غذایی  ایجاد اشتغال و درآمد و در واقع توسعه پایدار را 
برای کشورها به دنبال داشته است. با توجه به شروع سال زراعی از مهر ماه برای 
آگاهی از الگوی کشت و میزان سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت بر 
اساس پیش بینی ها به گفت وگو با معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 

استان قم پرداختیم.
در همین رابطه مهندس محمد علی سالمی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
کشاورزی استان قم در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که سال زراعی از ابتدای مهر ماه 
آغاز و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه می  یابد، عنوان کرد: کشت پاییزی استان 
قم با توجه به شرایط اقلیمی گرمسیری عمدتا شامل کشت گندم، جو و کلزا از اول 

مهر ماه آغاز می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به این که در سال 
زراعی پیش رو بیشترین سطح کشت استان به جو اختصاص پیدا کرده است، ادامه 
داد: با توجه به این که شرایط محیطی و شوری آب در استان مناسب برای کشت جو 

بوده 23 هزار هکتار از زمین های کشاورزی برای کشت جو اختصاص خواهد یافت.

 میزان تولید برق اردبیل 
بیش از ۲ برابر مصرف استان است

آب در مناطق گسترده ای 
از شهر یزد قطع شد

بیشترین سطح زیر کشت قم 
به جو اختصاص پیدا کرد

 

| اردبیل | | یزد | | قم  |

طرح قرارداد بیمه سالمت 
با مطب های مامایی 

در کهگیلویه و بویراحمد 
اجرایی شد  

رییس اداره نظارت و ارزیابی بیمه سالمت کهگیلویه و 
بویراحمد گفت:عقد قرارداد با مطب های مامایی این 
استان با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
وارد مرحله اجرایی شد. با اجرایی شدن این طرح همه 
مطب های مامایی می توانند برای همکاری با اداره کل 
بیمه سالمت کهگیلویه و بویراحمد اقدام کنند. وی بیان 
کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت اداره کل بیمه سالمت این استان آماده عقد 
قرارداد با همه مطب های مامایی دارای پروانه مطب 
معتبر است. رییس اداره نظارت و ارزیابی بیمه سالمت 
کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: تمامی ماماهای استان 
می توانند با ورود به سامانه الکترونیکی شرکای کاری 
eservices.ihio.gov. سازمان بیمه سالمت به نشانی

ir/psc ضمن ثبت نام اولیه نسبت به بارگذاری پروانه 
معتبر خود اقدام کرده و سپس برای تکمیل فرم قرارداد 
نامه به اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سالمت کهگیلویه 
و بویراحمد مراجعه کنند.جهانتاب تصریح کرد: پس 
از ثبت نام اولیه، مدارک بارگذاری شده و درخواست 
بیمه سالمت  ارزشیابی  و  نظارت  اداره  توسط  ماماها 
نظارت  بعد کارشناسان  مرحله  در  و  می شود  بررسی 
برای بررسی مطب به صورت حضوری از مطب بازدید 
می کنند و در صورت کامل بودن مدارک و تایید مطب 
توسط کارشناسان این اداره کل قرارداد همکاری منعقد 
و ماماها می توانند به بیمه شدگان زیر پوشش سازمان 

بیمه سالمت خدمات رسانی کنند.

پیشنهاد تجمیع کلیه 
بیمه های اختیاری 

در یک صندوق بیمه ای 
اجتماعی  بیمۀ  صندوق  مدیر   - یزد  مقدم،  صادقی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد،  در نشست 
مجمع نمایندگان استان با مدیران عضو شورای هماهنگی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: محرومیت زدائی و 
توسعۀ پایدار مناطق محروم یکی از سیاست های اصولی 
و راهبردی نظام مقدس جمهوری اسالمی است.حسن 
درمانی  بیمه های  پوشش  گسترش  افزود:  ابراهیمی 
از سازوکارهای  یکی  به عنوان  آحاد جامعه  اجتماعی  و 
بنیادی برای تحقق اهداف فوق همواره مدنظر مسئوالن و 
ارکان نظام بوده و متناسب با ظرفیت های موجود گام های 
مؤثری در این راستا برداشته شده است.مدیر صندوق 
بیمۀ استان یزد افزود: پیش  از این، به دلیل فعالیت های 
خوداشتغالی روستاییان و اینکه کارفرما نیز ندارند، امکان 
بیمه پردازی آنها در هیچ یک از صندوق های بیمه وجود 
نداشت، اما با تأسیس صندوق بیمۀ اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر در سال ۸4 امکان بهره مندی این 
قشر زحمتکش از مزایا و مستمری های بیمه فراهم شد.
تنها محلی است  این صندوق،  ابراهیمی تصریح کرد: 
که دولت می تواند وضعیت حمایت های مالی خود را از 
دهک های پایین برمبنای استحقاق سنجی اعمال کند؛ 
زیرا این صندوق دارای قوانین دست وپا گیری نیست، 
عضویت در این صندوق، راحت تر و قابل دسترس تر است 
و هزینه های اجرایی طرح در این صندوق بسیار پایین تر 

از سایر صندوق ها است.

 رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور در مراسم افتتاح 
قرارگاه الیروبی شهید لوالیی 

گلستان اظهار کرد: 146 
هزار کیلومتر رودخانه در 

سراسر کشور وجود دارد که 
حدود 4 هزار و 600 کیلومتر 
آن از مناطق مسکونی اعم 
از روستایی و شهری عبور 

می کنند که اگر الیروبی نشوند 
مشکل ساز خواهند شد

جمع  در  دادگر  مهدی   - جنوبی  خراسان 
خبرنگاران با تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری 
از  موفق  عبور  برای  استان  در  عزیز  مردم  خوب 
پیک بار تابستان 1401، گفت: در تابستان امسال 
برای کاهش مصرف برق و جلوگیری از خاموشی 
ساعت  تغییر  طرح های  بار،  پیک  ساعات  در 
اداری و تعیین پاداش 5 برابری برای مشترکان 
خانگی که نسبت به سال گذشته خود کمتر برق 

شد. اجرا  مصرف کنند، 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   
خراسان جنوبی  با اعالم اینکه اقدامات مدیریت 
کشاورزی،  صنعتی،  اداری،  بخش های  در  بار 
روشنایی معابر و بکارگیری مولدین دیزلی سبب 
برق  توزیع  شبکه  در  خاموشی ها  از  جلوگیری 
ادارات  و  تجاری  خانگی،  در بخش های  ویژه  به 
شد، افزود: در تابستان سال 1401 هم افزایی در 
فائق  تا ضمن  استانی سبب شد  و  ملی  سطوح 
آمدن بر ناترازی تولید و مصرف، گذر موفق از اوج 

بخورد. رقم  نیز  تابستان  بار 

دولت  محترم  هیات  مصوبه  به  ادامه  در  وی 
درخصوص کاهش ساعت کاری ادارات در استان 
اشاره و ادامه داد: طرح کاهش ساعت اداری از 
16 خرداد تا 5 شهریور امسال به مدت ۸2 روز در 
تابستان امسال در استان اجرا شد که بر اساس 
آن ساعت کاری به بازه زمانی ۷ تا 13:30 تغییر 
 ۹ تا   6 روزانه  سبب کاهش  تغییر  این  و  یافت 
مجموع  در  و  بار  پیک  ساعات  در  برق  مگاوات 
200 مگاوات ساعت  و  از هزار  بیش  صرفه جویی 

بازه زمانی مذکور شد. برق در 
ادارات  و  سازمان ها  اینکه  به  اشاره  با  دادگر 
استان در طرح تابستانه موظف بودند در ساعات 
اداری  ساعات  از  خارج  در  و  درصد   30 اداری 
به مدت مشابه  را نسبت  60 درصد مصرف خود 
کنترل  برای  گفت:  دهند،  کاهش  گذشته  سال 
رعایت این قانون در بازه زمانی نیمه خرداد تا 5 
شهریور، 456 اداره در استان توسط کارشناسان 
برق مورد بازدید قرار گرفتند که برای 154 اداره 

شد. صادر  اخطاریه 

بحران کشور  رئیس سازمان مدیریت  گلستان -  
گفت: در صورتی که الیروبی رودخانه های گلستان 
تکرار سیل سال ۹۸  نمی گرفت  قرار  کار  در دستور 

بود. محتمل  گلستان 
مراسم  در  شهریور   22 سه شنبه  نامی  محمدحسن 
افتتاح قرارگاه الیروبی شهید لوالیی گلستان اظهار 
کشور  سراسر  در  رودخانه  کیلومتر  هزار   146 کرد: 
از  آن  600 کیلومتر  و  هزار   4 دارد که حدود  وجود 
عبور  شهری  و  روستایی  از  اعم  مسکونی  مناطق 
نشوند مشکل ساز خواهند  الیروبی  اگر  می کنند که 
جدی  طور  به  گلستان  استاندار  افزود:  شد.وی 
بودند  استان گلستان  رودخانه های  الیروبی  پیگیر 
و طرح ایشان توسط وزیر کشور تصویب شد و قرار 
است با استفاده از تجهیزات مهندسی سنگین این 

شود. انجام  اقدام 
بیان  با  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
اینکه در الیروبی رودخانه های گلستان از تجهیزات 

صورت  در  و  شده  استفاده  استان  درون  مهندسی 
گرفته  کمک  استان ها  سایر  ظرفیت  از  کمبود 
می شود، بیان کرد: استان گلستان پایلوت الیروبی 

می شود. کشور  در  رودخانه ها 
نامی با بیان اینکه امیدوارم این طرح نمونه مؤثری 
برای سایر استان ها باشد، یادآور شد: تأکید دولت 
سیزدهم به ویژه رئیس جمهور تسریع در الیروبی 

رودخانه ها است.
است،  الیروبی ها سنگین  هزینه  اینکه  بیان  با  وی 
استان گلستان  در  طرح  این  اجرای  تصریح کرد: 
اجرای الیروبی  به  می تواند ضمن کاهش هزینه ها 
دنبال  به  گلستان  استان  اگر  ببخشد،  سرعت 
بیش  به  بود  مستقل  طور  به  رودخانه ها  الیروبی 
از 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت اما در حال 
تأمین  و  تومان  میلیارد   30 اختصاص  با  حاضر 
به  شده  تحمیل  هزینه های  مهندسی،  تجهیزات 

می یابد. کاهش  گلستان 

 عبور موفق و بدون خاموشی از تابستان ۱۴0۱ در خراسان جنوبی

خطر تکرار سیل 9۸ گلستان با عدم الیروبی رودخانه ها

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان خراسان جنوبی  با 

اعالم اینکه اقدامات مدیریت بار 
در بخش های اداری، صنعتی، 

کشاورزی، روشنایی معابر و 
بکارگیری مولدین دیزلی سبب 

جلوگیری از خاموشی ها در شبکه 
توزیع برق به ویژه در بخش های 

خانگی، تجاری و ادارات شد، 
افزود: در تابستان سال 1401 

هم افزایی در سطوح ملی و استانی 
سبب شد تا ضمن فائق آمدن بر 
ناترازی تولید و مصرف، گذر موفق 

از اوج بار تابستان نیز رقم بخورد

شماره: ۲9/۱۴0۱/307۲7
تاریخ: ۱۴0۱/0۶/0۲

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی 
تکلیف وضعیت  تعین  قانون  ماده یک  اختالف موضوع  آراء هیات حل  آگهی 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 
اسناد و  اداره ثبت  آنان در هیات مستقر در  یا رسمی  اسناد عادی  افرادی که 
امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح 

ذیل آگهی می گردد:
 بخش دو بجنورد پالک 16۹- اصلی اراضی صدر آباد

1- ششدانگ یکباب ساختمان و محوطه از پالک 155 فرعی از 16۹- اصلی فوق 
به مساحت 34۹/25 مترمربع ابتیاعی آقای داود رحمتی به میزان سه دانگ 
مشاع از ششدانگ و خانم فاطمه طاهری بازخانه به میزان سه دانگ مشاع از 
ششدانگ )مشاعأ و بالسویه( از محل مالکیت رسمی قربان محمد اصغری برابر 

آراء شماره 1۸2۹- 1401 و 1۸32- 1401 مورخه 1401/05/25- کالسه های 
012۷ - 1401 و 012۹ -1401

لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع 
از  باید  دارند  اعتراضی  چنانچه  می گردد  ابالغ  شده  اعالم  آرای  در 

تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین 
دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  باید ظرف 
ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نمایند  محل  عمومی  دادگاه  به 
با  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  در صورتی که  دهند  تحویل  محل 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره 
از  مانع  مالکیت  سند  ضمنًا صدور  نمود  خواهد  سند  به صدور  مبادرت  ثبت 

بود.  به دادگاه نخواهد  مراجعه متضرر 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/0۷

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/23
اکبر اقبالی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
شناسه آگهی: ۱37030۵

وم
 د

ت
نوب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  

و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14016031۹0۹1000206 -1401/2/20 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جمیله عادلی فرد فرزند احمد به شماره شناسنامه 40۸ صادره 
از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240 متر مربع پالک - فرعی از45 - اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 45 - اصلی قطعه یک  واقع در عنبرآباد شهرک خدا آفرین بخش 45 کرمان خریداری از مالک 
رسمی خانم پروین السادات موسوی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/06/0۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/06/23
مصیب حیدریان 
 رئیس ثبت اسناد امالک 

وم
 د

ت
نوب

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

پژو  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
به شماره  پارس  مدل ۱3۸۸ رنگ سفید-روغنی 
موتور:  شماره   ،۶۵ ایران    ۱3 و   ۵۶3 پالک 

شاسی: شماره  و   ۱۲۴۸۸۱۲3۸۸۶
دوستکی  امیر  بنام   NAAN0۱CA09E ۸۴۶70۸
جدول نو مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

مدل   CDI۱۵0 شباب  موتورسیکلت  کمپانی  سند 
و   ۱۶۲FMJSB۴0۱07۶7 موتور  شماره  به   ۱393
شماره تنه  N۱U***۱۵0H933039۱ به مالکیت 
مفقود   ۴۸9037۵۱۲0 روستا  کشن  حمیدرضا 

باشد. اعتبار ساقط می  از درجه  و  گردیده 

ت
رف

جی

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد براساس ماده 37قانون برنامه ششم توسعه، بند "ث" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴0۱ و ماده ۲قانون 
تشکیل شرکت های آب و فاضالب مصوب سال۱3۶9، احداث تاسیسات فاضالب شهر بافت و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه به روش بیع متقابل به 

منظور کاربری در صنعت و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه :
امتیاز  واگذاری  و  بافت  شهر  فاضالب  تاسیسات  احداث   : پروژه  موضوع   -
استفاده از پساب تصفیه خانه شامل: تامین مالی هزینه  تهیه مصالح و اجرای 
اجرا شــامل  انتقال فاضالب و هزینه ی  ۱۶0کیلومتر شبکه و خطوط  حدود 
ســاختمانهای  احداث  و  الکترومکانیکال  تجهیزات  ونصــب  حمل   ، تهیه 
جنبی و فرآیندی یک مدول تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت ورودی فاضالب 

به حجم  ۱0.000متر مکعب در شبانه روز
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

- دوره احداث: 3 سال
- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه: ۸0درصد.
- جمعیت تحت پوشش ۶0.000 نفر.

- متوسط پساب قابل واگذاری در سال افق : ۲.۴ میلیون مترمکعب در سال

- محل اجرا: شهر بافت 
ب- شرایط متقاضیان سرمایه گذاری :

- شخص حقوقی با امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، 
اجرایی و بهره برداری پروژه در صنعت آب و فاضالب.

تا   ۱۴0۱/۶  /۲3 تاریخ  از  توانند  می  شرایط  واجد  گذاران  سرمایه  ج- 
نامه اعالم آمادگی و امکان  ۱۴0۱/7 اظهار   /۱۶ اداری مورخ  پایان وقت 
را  پیشنهادی خود  مالی  و  فنی  به همراه طرح  پروژه  مالی  منابع  تامین 
امضای  دارندگان  و  شرکت  تغییرات  آخرین  آگهی  اساسنامه،  همراه  به 
و  مجاز  امضای  دارندگان  شناسنامه  و  ملی  کارت  مصدق  تصویر  مجاز، 
قراردادهای شرکت  دفتر  به  را  توان سرمایه گذاری  احراز  بر  دال  مدارک 
ساوه،  بلوار  ابتدای  ۲۲بهمن  بلوار  در  واقع  استان کرمان  فاضالب  و  آب 

نمایند. تحویل 

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مزایده شماره 194/الف/1401-6
احداث تاسیسات فاضالب شهر بافت و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه  

آگهی مفقودی 
 ۲0۱3 مدل   7 امگراند  تیپ  جیلی  سواری  خودرو  سبز  برگ 
JLY۴G۱۸D7NB0۴۵۴۸ رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
L۶T7۸۴۴S0DN0۴0۴7۱ شاسی  شماره   و 
اردشیر  آقای  به  ایران ۱9 متعلق  و شماره پالک 99۸ ط ۲۵ 

می گردد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود گردیده  شاهزارعی 
مان

کر
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
www.payamema.ir @payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی                09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع: نشرگستر  )0۲161933000(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839

/  تلفن:  3۲487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی ۲

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 دبیر آنالین: سینا قنبرپور
 دبیر عکس: یاسر خدیشی 

 دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست: مهتاب جودکی
 دبیر منابع طبیعی، آب و انرژی: فاطمه باباخانی

دبیر سیاسی: علیرضا کیان پور

خبرنگار میراث فرهنگی: فاطمه علی اصغر
 خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست: فروغ فکری

 منابع طبیعی و جامعه محلی: ستاره حجتی
 صفحه آخر: صدف سرداری رفسنجانی

 شهر: سوگل دانائی 

 شبکه های اجتماعی: فاطمه آقامالیی
 صفحه آرایی: ندا صفاریان

رتبه روزنامه پیام ما :40.4     گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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برداشت انگور از باغات شهرستان درگز/ عکس از سید رسول عزیزی

عکس:  میزان

تمام عمر دستت صرف شادی شد

دست های تو مهربان بودند یکی بیشتر از دیگری

و چهره ات مثل وقتی که گلدانی را آب می دهند زیبا بود

مرگ با چهر ه ات چکار کرده

با سینه ات که جای بازی من بود

دیده می شدی چون ماه کوچه و بازار

دیده می شدی چون شاخه ای که از آب بیرون می زند

در تو انگار چیزی بود که برق می زد

می دانستم، می دانستم این بهار که بیاید تو را چشم 

خواهند زد

پدرم برای تو چه بگویم

بگویم زخمم آن قدر عمیق شده که می توان در آن درختی 

کاشت؟

بگویم غمگینم و مرگ کاری نمی کند

دستت را بر شانه ام بگذار و مرگ را متوقف کن

دارم می روم، دارم نامم را از دهان دنیا خالی می کنم

غالمرضا بروسان

کارزاری با عنوان »درخواست جلوگیری از 
بسته شدن کتابخانه های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان« در وب سایت 
کارزار در جریان است. در متن این کارزار 
خطاب به رئیس جمهور و وزیر آموزش 
خبری  انتشار  پی  »در  آمده:  پرورش  و 
ارشاد  و  فرهنگ  محترم  وزیر  از  نقل  به 
اسالمی مبنی بر درخواست بسته شدن 
و  فکری  پرورش  کانون  کتابخانه های 
واگذاری آن به نهاد کتابخانه های عمومی، 
موجی از نگرانی در میان اهالی فرهنگ و 

رسانه به وجود آمده است.
پرورش  که مستحضرید کانون  همانطور 
به  که  است  متمادی  دهه های  فکری 
عنوان یکی از مروجین آثار اهالی فرهنگ 
عباس کیارستمی،  مرحوم  مانند  هنر  و 
علی اکبر صادقی، نورالدین زرین کلک و 

سایر هنرمندانی بوده که آثارشان به کالبد 
این کانون روح تازه ای بخشیده و همواره 
نقطه اتکا و قوت نویسندگان ایران بوده و 
آثار چاپ شده توسط این نهاد مورد تایید 
بسیاری از فعالین فرهنگی و هنری بوده 
است.ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به 
واگذاری این نهاد به کتابخانه های عمومی 
به بهانه زیان ده بودن معترض بوده و از 
تمامی مردم و دوستداران فرهنگ و هنر 
این خاک تقاضا داریم با امضای این کارزار 
نگرانی خود را از این حرکت نشان داده 
و مانع از بین رفتن یکی از ارکان اصلی 

فرهنگ و هنر این مرز و بوم شوند.«
تا  و  شده  آغاز  شهریور   21 از  این کازار 
این  دارد. همچنین  ادامه   1401 مهر   21
کارزار تاکنون از سوی 5456۸ نفر امضا 

است. شده 

درخواست جلوگیری 
از بسته شدن کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کارزار

ثالث انتشارات: 
مصیبت،  و  خون  خاورمیانه   تاریخ 
عقالنیت،  که  می دهد  نشانمان 
وگرنه  انسانی ست  رفتار  رادیکال ترین 
راه  نسل کشی،  و  سال کشتار  هزاران 
و  تجاوز  خون،  رود  و  جوی  انداختن 
کار  که  انتحاری  حمله های  و  تعدی 
جغرافیا  این  در  زیادی  عده   روزه   هر 
بوده و هنوز هم هست. در میان این 
کشتن،  به  جنون آمیز  میل  و  بلبشو 
انگار خرد ناب ادبیات نفس به نفس 
هنرمند  انسان  عمیق  احساسات 
که  قلبی ست  به  منظرش  و  نگاه  که 
نجات دهنده  تنها  می تپد،  سینه  در 
باغ گیالس«  است؛ کتاب »خواب در 
و  حی  نمونه های  همان  از  یکی 
حاضری ست که می توان به آن رجوع 
هرآن چه  شناخت  و  فهم  برای  کرد، 
و  گذشته  ما  بر  خاورمیانه  این  در 
می شود  و  می شد  آن چه  و  می گذرد 
که به آن دست یازیم. ازهر جرجیس   
انجمن  عضو  و  عراقی   نویسنده 
نویسندگان  برای   PEN بین المللی 
از  درخشان،  رمان  این  در  او  است. 
به  رفتن  تا  سرزمینش  در  زیستن 

در  سکنی  نهایت  در  و  دیگر  سویی 
سرشار  روایتی  در  و  نوشته  بی وطنی 
این  ریشه های  سیالیت،  و  خیال  از 
و  نژاد  و  قوم  سر  بر  نزاع  از  حجم 
خواب  است.  کرده  هویدا  را  مذهب 
داستان  فقط  نه  گیالس  باغ  در 
روایت  و  غرب  به  شرق  از  مهاجرت 
بر سر  و جنگ  ازدست شده  رویاهای 
خدایی ست که کمی با خدای دیگری 
به  زدن  نقب  بلکه  است،  متفاوت 
از  حاصل  روانی  و  فکری  ریشه های 
فرهنگ، جغرافیا و تاریخ مردمان در 
هم هست  آب ها  آن سوی  و  سو  این 
که خواندن و مداقه در آن را، با اندوه 

می کند. هم  جذاب تر  تمام، 

| خواب در باغ گیالس | 
| ازهر جرجیس |

| مترجم: محمد حزبایی زاده |

| »پرده خانه« بهرام بیضایی 
به روی صحنه می رود |

گالب آدینه نمایش »پرده خانه« نوشته بهرام بیضایی را اواخر مهرماه 
روابط  به گزارش  و  تیوال  از وب سایت  نقل  به  روی صحنه می برد. 
عمومی، گالب آدینه پس از نمایش موفق و پرفروش  »بانوی محبوب 
من« که پارسال در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت؛ چند 
ماهی است که در حال تمرین نمایش »پرده خانه« یکی از بهترین 
متون بهرام بیضایی است. گالب آدینه قبل تر نمایش نامه های »سلطان 
مار« و »مرگ یزدگرد« از نوشته های بهرام بیضایی را به صحنه برده 
و این نمایش، سومین کارگردانی او از آثار بیضایی به شمار می آید. در 
توضیح داستان این اثر نمایشی آمده است: »ماجراهاى این نمایشنامه  
قصه گو  در بازیخانه  حرمسرای سلطانی پریشان حال می گذرد. با ورود 

عروسی نوسال روزگار زنان بازیخانه دگرگون مى شود...«

|  اصغر یوسفی نژاد در ۵3 سالگی درگذشت |
اصغر یوسفی نژاد، کارگردان برجسته سینمای ایران و برنده جایزه 
سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر بر اثر عارضه مغزی 
درگذشت. به گزارش مهر، این کارگردان برجسته تبریزی که با فیلم 
»ائو« مورد توجه منتقدان سینما قرار گرفت، بر اثر خونریزی مغزی 
در بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفته بود. این کارگردان به 
فاصله چند روز پس از عمل جراحی درگذشت. فیلم ائو ساخته 
اصغر یوسفی نژاد در سی وپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر سه 
سیمرغ بهترین فیلم هیأت داوری نت پک و جوایز بهترین فیلم و 
فیلم نامه بخش مسابقه بین الملل را دریافت کرده بود. جدیدترین 
فیلم او، »عروسک« نام دارد که سازمان سینمایی پروانه نمایش 
آن را برای جشنواره فجر صادر نکرد و تاکنون هم مجوز اکران به 

این فیلم نداده است.

| تئاتر  |

| سینما |

»ژان لوک گدار« سینماگر سرشناس و از چهره های 
مطرح و پیشگام موج نوی سینمای فرانسه در سن 

۹1 سالگی درگذشت.
فرانسوی  روزنامه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
فرانسوی- لوک گدار« کارگردان  »ژان  لیبراسیون، 

در جنبش  از چهره های کلیدی  یکی  سوئیسی که 
فیلمسازی که سینما را در اواخر دهه 1۹50 و 1۹60 

درگذشت. سالگی   ۹1 سن  در  متحول کرد، 
»از  فیلم  ستاره  بلموندو«  پل  »ژان  از  پس  را  او 
افتاده« که پارسال درگذشت، می توان عمال  نفس 

فرانسه  سینمای  نو  موج  بازمانده های  آخرین  از 
»ژاک  رومر«،  »اریک  تروفو«،  »فرانسوا  دانست؛ 
ریوت«، »ژاک دمی«، »آنیس واردا« و »آنا کارینا« 
نیز دیگر چهره های مهم سینمای فرانسه هستند که 

دیگر در میان ما نیستند.
در  سوربن  دانشگاه  از   40 دهه  پایان  در  »گدار« 
رشته مردم شناسی فارغ التحصیل شد اما عالقه اش 
به سینما موجب شد تا به همراه گروهی از دوستان 
جوان اش چون »کلود شابرول«، »فرانسوا تروفو« 
قابلیت های  درباره  به جست وجو  رومر«  و »اریک 
نهفته سینما بپردازند. آنها ماهنامه  سینمایی به نام 
»الگازت دو سینما« راه اندازی کردند که البته فقط 

برای پنج ماه منتشر شد.
در دهه 50 گدار چند فیلم کوتاه داستانی با کمک 
دو  »کایه  معتبر  نشریه  در  منتقدش  دوستان 
سینما« ساخت. او در سال 1۹5۸ با فیلم سیاه و 
سفید »شارلوت و دوست اش« نشان داد که برای 

است. آماده  بلند  فیلم  ساخت 
افتاده«  نفس  »از  داستانی گدار  بلند  فیلم  اولین 
بود که در سال 1۹5۹ براساس داستانی از »فرانسوا 

ساخت.  تروفو« 
در  او  و  بود  زندگی گدار  دوره  پربارترین   60 دهه 
این دهه هرسال به طور میانگین دو فیلم ساخت، 
فیلم هایی که بسیاری از آنها با گذشت زمان ارزش 

فیلم  دومین  کوچک«  یافتند.»سرباز  بیش تری 
گدار بود که در آوریل 1۹60 ساخته شد، اما مقامات 
و سه سال  آن شدند  نمایش  مانع  فرانسه  دولت 

بعد پروانه نمایش آن را صادر کردند. 
گدار پس از آن فیلم »زن، زن است« را در سال 
تحسین شده  فیلم  بعد  سال  یک  و  1۹61 ساخت 
»زیستن زندگی اش« را ساخت که از پیچیده ترین 
و موفق ترین فیلم های اولیه گدار محسوب می شود.
با فیلم »تفنگ داران« در سال 1۹63 گدار بار دیگر 
»بیزار«  کرد.  ابراز  پدیده جنگ  با  را  خود  مخالف 
بود  گدار  پرهزینه  فیلم  اولین   1۹63 محصول 
»جک  و  پیکولی«  »میشل  چون  بازیگرانی  که 

داشتند. نقش آفرینی  آن  در  پاالنس« 
را  شوهردار«  زن  »یک  فیلم  1۹64 گدار  سال  در 
ساخت اما یکی از معروف ترین ساخته های گدار در 
سال 1۹65 با نام »آلفاویل« به پرده سینماها آمد 
و متعاقب آن فیلم »پیروی دیوانه« ساخته شد.

به  می توان  او  سینمایی  شاهکارهای  دیگر  از 
»شهوت«   ،)1۹66( مونث«  »مذکر،  فیلم های 
 )1۹۸4( کارمن«  کوچک؛  »نام  و   )1۹۸2(
به پاس   2010 سال  در  اسکار  کرد.آکادمی  اشاره 
یک عمر دستاورد سینمایی قصد تقدیر ویژه از گدار 
را داشت، اما این کارگردان سرشناس از حضور در 

خودداری کرد. جوایز  اعطای  مراسم 

درگذشت یکی از آخرین بازمانده های 
موج نو سینمای فرانسه

زبان، بیان و بروز ذهنیات است. از آنجا که ذهن 
هر فردی، منحصربه فرد و متمایز از دیگران است، 
زبان او نیز متمایز از زبان دیگران و منحصربه فرد 
است )در هر صورت تمایز وجود دارد، هرچند ریز 
و  غیرقابل رؤیت باشد(. زبان جمعی و اجتماعی 
نیز بیان و بروز اذهان جمعی است، چنانکه زبان 
جمعی  ذهن  بروز  و  بیان  امروز،  ایرانی  فارسی 

ایرانیان امروز است. 
با  و  عامیانه،  و  ساده  دیدگاه  همین  با  اگر 
خود  زبان  دربارۀ  سخنگویی  هر  که  بدیهیاتی 
می داند، گفته های الک مورد توجه قرار گیرد؛ به 
نظر می رسد آنگاه که الک از نقِص طبیعی زبان، 
»تیرگی و اغتشاشی که اجتناب از آن، در کاربرِد 
واژه ها، بسیار سخت است«، صحبت می کند، به 
همین منحصربه فرد بودن زبان فردی توجه دارد 
و اینکه نمی توان مطمئن شد هر فردی در بیان 
و درک هر لغتی، چه فهمی دارد. حتی کلمات 
مصداق  که  »درخت«  چون  صریحی  ظاهرًا 
چون  بیشتری  توضیحات  با  و  دارد  بیرونی 
و  متمایز  باغچۀ خانۀ خودتان«،  انجیر  »درخِت 
متفاوتی  فهمی  بار  فرد  هر  در  می شود،  شفاف 
دارد. بار فهمی این عبارت، برای فردی که کودکی  
پرهیجان و شادش را در کنار این درخت گذرانده 

از  از فهِم فردی که  است، بسیار متفاوت است 
است.  ناقص شده  و  افتاده  درخت  این  روی 

این خصیصۀ زبان، اجتناب ناپذیر است. با وجود 
این، زبان طی رشد طبیعی خود، عیوب خود را رفع 
به صراحت و روشنی بیشتر می رسد.  می کند و 
ایده آل زبانی، نقطه ای است که برای هر فهمی، 
دسترس پذیرترین لغت ممکن را داشته باشیم. 
زبان برای رسیدن به این ایده آل خود، ترفندها و 
روش های مختلفی دارد. ترکیب سازی، وامگیری، 
بین  ایجاد کردن  تمایز  و  ناکارآمد  لغات  حذف 
زبان  هستند که  روش هایی  همه  موجود  لغات 
را به ایده آل خود می رساند. فرضًا کاربرد »درب« 
فارسی زبانان  فاحش  اشتباه  فارسی،  زبان  در 
برای  زبان،  راهکار طبیعی  بلکه می تواند  نیست، 
تمایزگذاری بین حرف اضافۀ »در« و کلمۀ »در« 
باشد. هرچند این راهکار زبانی از نظر کارشناسان و 
متخصصین علم زبان، کاربرد نابه جای کلمۀ عربی 
در زبان فارسی است و زبان فارسی را بی نیاز از 
این  به  فارسی  زبان  اگر  اما  لغت می دانند،  این 
لغت نیاز نداشت، اینچنین در زبان نمی نشست و 

کاربرد پیدا نمی کرد.
و  عالقه  مورد  در یک گروه  لغاتی که  بسیار  چه 
ناپسند  دیگر  گروه  در  و  هستند  توجه  مورد 
مانند  می شود؛  حذر  آنها  کاربرد  از  و  تلقی شده 
و خارجی  عامیانۀ خودساخته  لغات  از  استقبال 
عالمان  و  ادیبان  پرهیز گروه  و  در گروه جوانان 
زبان فارسی از این گونه لغات. عالقه و توجه به 
یک لغت، نشانۀ کاربردی بودن آن لغت برای رفع 
یک نیاز بیانی است. نیازی که دیگر لغات موجود، 
لغات،  از  بعضی  اینکه  نیستند.  آن  جوابگوی 
بدون  یا  و  فارسی  غیر  ساخت  چون  به دالیلی 

پیشینه، امالی اشتباه، ریشۀ غیرفارسی و ... به 
توصیۀ فارسی دوستان و دغدغه مندان زبان سره 
از زبان حذف شود، نادیده گیری و حذف تمایزات 
زبانی است. »یارانه« با »سوبسید« متفاوت است 
لغات،  این  تعویض  دارد.  متفاوتی  فهمی  بار  و 
با حروفی  تنها جایگزین کردن یکسری حروف 
دیگر نیست، بلکه جایگزین کردن یک واقعیت با 
واقعیتی دیگر است؛ چنانکه امتیازی را از کسی 
بگیریم و در ازای آن، اعانه ای به او مرحمت کنیم. 
»ندیده گرفتن های تعمدِی متعددی« که الک از 
آن سخن می گوید، به معنی بی توجهی به تمایزات 
روشنی  و  وضوح  زبان  به  که  تمایزاتی  است. 
برقرارکردن،  ارتباط   نحوۀ  این  »در  می بخشد. 
طریق،  این  از  و  مقصرند  موردشان  در  انسان ها 
وضوح و تمایِز معنی شان را کمتر از آنی می سازند 
این  از  بسیاری  باشد«.  است  الزم  طبیعتًا  که 
رسمی  غیر  و  عامیانه  گفتار  در  زبانی،  تمایزات 
و  است  شده  منسجم  و  تثبیت   سخن گویان، 
سخن گویان زبان مادری به روشنی این تمایزات 
را درک می کنند و به کار می برند. با وجود این، در 
مجامع و نهادهای رسمی، این اصول تثبیت شدۀ 
بی شک  می شوند.  گرفته  نادیده  تعمدًا  زبانی 
شناخت، رصد و ثبت لغات زبانِی متمایِز بی شمار، 
بسیار سخت، زمان گیر و انرژی بر است؛ اما برای 
شناخت و رصد زبان، باید به تمام آنچه در زبان 
وجود دارد، توجه داشت. این گونه ندیده گرفتن ها 
اگرچه مسئلۀ زبان را ساده و حل آن را راحت تر 
می کند، اما این راه سریع و ساده، راه حل مسئلۀ 
زبان نیست، بلکه راه حل مسئلۀ زبانشناسان و 

است. زبان پژوهان 
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